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RESUMO 

O cenário empresarial passa em maior ou menor grau por um movimento de transformação, 

caracterizado pela competitividade sem fronteiras, consolidação de setores da economia, 

movimentos de inovação marcados pelo surgimento de novos entrantes (empresas e modelos 

de negócio), maior conscientização e requisitos dos clientes em relação aos produtos e serviços 

que são ofertados e pelo desenvolvimento de novas competências corporativas. Como 

consequência, os profissionais vêm sendo cada vez mais exigidos no cumprimento de objetivos 

e metas em direção a melhores resultados, num ambiente pautado por incertezas e volatilidade, 

o que pode gerar desequilíbrios e instabilidades nas questões relacionadas à saúde física e 

mental desses profissionais. Neste contexto, a Medquality se destaca como uma empresa do 

setor de saúde e segurança do trabalho reconhecida pela qualidade dos serviços prestados, e que 

objetiva melhorar sua oferta ao mercado, aproveitando as oportunidades existentes, com base 

no desenvolvimento de um formato de atuação que permita alcançar uma melhor oferta de valor 

percebido aos seus clientes atuais e potenciais. Foi contemplada uma análise da estrutura 

organizacional da empresa, seus processos internos e a cadeia de valor atual. O diagnóstico 

realizado por meio de um estudo de mercado permitiu aprofundar o entendimento e obter o 

mapeamento da oportunidade a ser alcançada. Após cumprida esta etapa, foram aplicadas 

ferramentas de planejamento estratégico e de análise de criação de valor que permitiram uma 

melhor identificação de alternativas de ampliação de negócios. A solução proposta contemplou 

a gestão integrada de tecnologia e de relacionamento, visando obter melhorias na prestação de 

serviços. Foi revisada e ampliada a cadeia de valor da empresa, identificados e mapeados os 

riscos de implantação e construído um plano de ação visando à mitigação desses riscos. O 

modelo proposto buscou identificar e desenvolver uma solução que não só atendesse aspectos 

e carências apontadas pelo estudo de mercado, mas que sua aplicação e replicação fosse viável 

em diversos segmentos e clientes independente de suas características e particularidades; não 

obstante, também buscou-se aplicar inovação em processos por meio de uma abordagem mais 

humanista de relacionamento interpessoal de maior proximidade e efetividade nos tratamentos 

clínicos dos casos identificados. A complexidade da solução proposta está baseada na 

coordenação integrada dos aspectos relacionados à gestão da tecnologia/projetos, por meio da 

implantação do SGI – Sistema de Gestão Integrado, e da gestão dos fatores culturais e 

comportamentais envolvidos, por meio do PASS – Programa Avançado de Saúde e Segurança. 

Espera-se alcançar uma melhoria nos resultados da Medquality por meio do aumento da receita 

e margem operacional, ampliação do nível de satisfação dos clientes e do escopo de serviços 

prestados. O acompanhamento e atingimento dos resultados a serem obtidos com a implantação 

da solução proposta serão monitorados por meio da gestão de indicadores definidos no BSC 

Balanced Score Card, visando alcançar o objetivo central deste trabalho, que está em criar valor 

aos clientes da Medquality, mediante a superação das suas necessidades e expectativas, 

contribuindo para um maior bem-estar e qualidade de vida dos profissionais destes clientes. 

 

Palavras-chave: Medquality. Saúde e segurança do trabalho. Prestação de serviços. Clientes. 

Criação de valor ao cliente. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The business scenario goes to a greater or lesser extent through a transformation movement, 

characterized by borderless competitiveness, consolidation of sectors of the economy, 

innovation movements marked by the emergence of new entrants (companies and business 

models), increased awareness and customer requirements in relation to products and services 

that are offered, development of new corporate skills. As a consequence, professionals have 

been increasingly required to achieve goals and targets towards achieving results, in this 

environment ruled by uncertainties and volatility, which may generate imbalances and 

instabilities in the issues related to the physical and mental health of these professionals. In this 

context, Medquality stands out as a company in the occupational health and safety sector, 

recognized for the quality of services provided, and aims to improve its offer to the market, 

taking advantage of existing opportunities, based on the development of an action format that 

allows to reach a better offer of perceived value to its current and potential customers. An 

analysis of the organizational structure of the company, its internal processes and the current 

value chain was considered. The diagnosis made through a market study, allowed to deepen the 

understanding and obtain the mapping of the opportunity to be reached. After completing this 

step, strategic planning and value creation analysis tools were applied that allowed a better 

identification of business expansion alternatives. The proposed solution contemplated the 

integrated management of technology and relationship in order to obtain improvements in the 

provision of services. The company's value chain was revised and expanded, and 

implementation risks were identified and mapped and a plan of action was created to mitigate 

these risks. The proposed model sought to identify and develop a solution that not only 

addressed the aspects and needs pointed out by the market study, but that its application and 

replication in different segments and clients was feasible regardless of its characteristics and 

particularities; however, it also sought to apply process innovation through a more humanistic 

approach to interpersonal relationships of greater proximity and effectiveness in the clinical 

treatments of the cases identified. The complexity of the proposed solution is based on the 

integrated coordination of aspects related to technology / project management through the 

implementation of the integrated management system (SGI), and the management of the 

cultural and behavioral factors involved, through the Advanced Health and Safety Program 

(PASS). Medquality´s results are expected to be improved by increasing revenues and operating 

margin, expanding customer satisfaction and the scope of services provided. The monitoring 

and achievement of the results to be obtained with the implementation of the proposed solution 

will be monitored through the management of indicators defined in the BSC Balanced Score 

Card, aiming at achieving the main objective of this work, which is to create value for 

Medquality’s clients, through their needs and expectations, contributing to a better welfare and 

quality of life of the professionals of these clients. 

 

Keywords: Medquality. Health and safety at work. Service delivery. Customers. Customer 

value creation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os aspectos regulatórios da relação capital-trabalho foram constituídos de maneira 

formal no Brasil mediante a publicação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) em 

meados do século XX. Posteriormente, alguns avanços ocorreram nesta área, notadamente por 

meio da publicação das Normas Regulamentadoras (NRs), que definiram importantes critérios 

sobre saúde e segurança do trabalhador. 

Este estudo tem como foco o setor de medicina e segurança do trabalho a partir de uma 

perspectiva empresarial, visando identificar as necessidades das empresas, e, assim, 

oportunidades de desenvolvimento de negócios para a Medquality, empresa que é objeto deste 

trabalho.  

Foram utilizadas ferramentas de análise específicas para o aprofundamento do 

diagnóstico, incluindo a condução de estudos de mercado, que contemplaram pesquisa de 

campo e entrevistas com especialistas do setor. 

As informações obtidas, conciliadas com as análises realizadas por meio da aplicação 

da modelagem Canvas, análise SWOT, Issue tree e Matriz 2x2, permitiram a ideação de uma 

proposta de solução, possibilitando o atendimento às necessidades e expectativas dos clientes, 

e, consequentemente, o desenvolvimento de negócios e crescimento da participação da 

Medquality no mercado de saúde e segurança do trabalho. 

Busca-se possibilitar à empresa rever e definir sua estratégia de negócios, bem como o 

foco e forma de atuação, a abordagem de mercado, estruturando e viabilizando a execução de 

um plano de ação, como forma de alcançar os objetivos estratégicos definidos. 

Este trabalho foi desenvolvido seguindo a Metodologia para Trabalhos Práticos 

Aplicados (Marcondes, Miguel, Franklin, & Perez, 2017), que leva à utilização de uma estrutura 

organizada para a exploração da oportunidade identificada, por meio de uma construção robusta 

do caminho analítico e da proposta de negócio em exame. 

1.1 Objetivo do projeto 

Este trabalho visa criar valor superior aos clientes da Medquality, por meio da superação 

no atendimento das suas necessidades e expectativas, com base na excelência da prestação de 

serviços de saúde e segurança do trabalho. Como resultante, espera-se alcançar melhor receita 

e margem operacional da empresa. 

O presente estudo se estrutura da seguinte forma: no próximo item é apresentado o 

contexto de realidade investigada, composto da análise do mercado, do negócio e da empresa-
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alvo deste projeto (Medquality), assim como sua estrutura organizacional e a cadeia de valor 

atual da empresa. No terceiro item é dado enfoque para o entendimento da oportunidade que 

está sendo tratada, seguido do quarto item, dedicado ao aprofundamento do diagnóstico da 

oportunidade apontada. O item 5 é dedicado à análise de alternativas e proposição de solução, 

enquanto o item 6 descreve o plano de ação para implementação e o item 7 aponta a intervenção 

necessária e a gestão de riscos para o sucesso da implementação. O item 8 apresenta a avaliação 

geral por meio da análise dos ganhos com a implementação da solução e, finalmente, o item 9 

trata das considerações finais do estudo. 
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2 CONTEXTO DA REALIDADE INVESTIGADA 

2.1 O mercado, o negócio e a empresa 

A base das atuais regras e condições que pautam a legislação trabalhista no Brasil 

remontam à primeira metade do século XX, precisamente com a publicação da CLT. Porém, a 

saúde do trabalhador só teve sua importância considerada a partir de meados das décadas de 

1960 e 1970, com a industrialização e a vinda de empresas multinacionais para o Brasil. 

Nessa primeira fase, as iniciativas ficaram restritas a grandes empresas nacionais que 

começaram a pensar na saúde de seus trabalhadores como forma de alcançar a melhoria na 

produtividade. Já as empresas multinacionais americanas e europeias traziam de suas matrizes 

as melhores práticas e procedimentos que eram replicados em suas filiais pelo mundo. 

A abrangência dessas iniciativas era muito restrita, só atingia os funcionários de grandes 

empresas. Os trabalhadores eram desassistidos em relação à saúde. Durante a década de 1970, 

começaram a ser implantadas medidas preventivas e de proteção à saúde baseadas no 

conhecimento científico/médico disponível à época.  

A seguir, apresentam-se os principais marcos no panorama de prestação de serviços de 

saúde e segurança do trabalho no Brasil:  

• 1943 – Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por meio do Decreto Lei nº 5.452.  

• 1978 – Marco da legislação trabalhista no Brasil em relação à proteção e à saúde do 

trabalhador, mediante a instituição da Portaria 3214/78, que aprova as Normas 

Regulamentadoras (NRs) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. 

• 1994 – Criação da Norma regulamentadora NR-7, instituindo o Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), e da NR-9, criando o Programa 

de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) por meio da Portaria 24/94.  

• 1998 – Criação da Associação Brasileira das Empresas de Saúde e Segurança do 

Trabalho (ABRESST) – primeira iniciativa de congregar as empresas prestadoras de 

serviços de Saúde e Segurança do Trabalho, com o objetivo de fortalecer este novo 

mercado. 

Como se pode notar, a medicina e segurança do trabalho é uma atividade 

substancialmente amparada por aspectos legais e regulatórios, definidos e controlados pelo 

Ministério do Trabalho, para qualquer setor de atividade econômica, por meio das NRs, que 

estabelecem regras e requisitos para exercício das atividades profissionais, bem como definem 

aspectos relacionados ao tratamento e prevenção de doenças e acidentes do trabalho.  
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Atualmente, conta-se com 24 NRs que variam de acordo com o tipo de atividade – 

econômica/indústria e serviços realizados pelas empresas e que visam, fundamentalmente, 

preservar a integridade física e a saúde do trabalhador. A saúde e a vitalidade dos trabalhadores 

são fatores que possibilitam o atingimento e a melhoria da produtividade organizacional, 

objetivando tanto o bem-estar do próprio trabalhador como maior competitividade empresarial. 

A criação do PCMSO e do PPRA significaram um marco decisivo no desenvolvimento 

do mercado de prestação de serviços na área de saúde e segurança do trabalho, uma vez que 

todos os trabalhadores empregados com registro em carteira de trabalho pelo regime da CLT 

devem ser contemplados pelas normas da legislação, e as empresas são responsáveis pela sua 

implementação, manutenção e custeio. Entretanto, é importante mencionar que o setor de saúde 

e segurança é diretamente influenciado pelas oscilações da economia, haja vista que os níveis 

de variação do número de empregados CLT impactam nas obrigações que as empresas devem 

cumprir.  

Conforme informações da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança do 

Trabalho ABRESST (2018), atualmente não é possível afirmar quantas empresas atuam no 

segmento de saúde e segurança do trabalho, pois é um setor bastante pulverizado por várias 

empresas individuais formadas por profissionais autônomos que possuem Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ), cujos objetos de prestação de serviços, porém, não estão claramente 

especificados. Além disto, o setor também é caracterizado por expressiva informalidade.  

Essa impossibilidade de assegurar a quantidade de empresas que atuam no setor 

atualmente não permite a mensuração de indicadores do setor envolvendo receita financeira e 

número de vidas atendidas. Entretanto, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), o Brasil 

conta com 32,7 milhões de trabalhadores com carteiras de trabalho assinadas (regime CLT).  

É importante considerar que as atividades de saúde e segurança do trabalho podem ser 

realizadas internamente pelas próprias empresas, ou seja, por profissionais diretamente 

contratados por elas, cabendo às empresas especializadas em serviços de saúde e segurança do 

trabalho atenderem ao mercado de clientes que não possuem essas atividades internamente. 

As três principais empresas do setor de saúde e segurança do trabalho contam 

atualmente com algo próximo a 1,8 milhões de pessoas em suas carteiras de clientes, de acordo 

com informações obtidas junto a ABRESST. 

Inicialmente, deve-se considerar que cabe ao Governo Federal, por meio do Ministério 

do Trabalho e Emprego, constituir comissões tripartites, compostas do próprio governo, 
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empresas e representantes dos trabalhadores, que visam estabelecer as regras e condições legais 

que regem as condições laborais no país, o que se dá por meio das NRs e de suas atualizações. 

Os profissionais que compõem essas comissões tripartites constituídas, são designados  

a avaliar as condições de trabalho em diversos setores e analisam as normas existentes ou a falta 

delas, e passam a estudar condições de prevenção a riscos à saúde, possíveis doenças e questões 

relacionadas à segurança e integridade física dos trabalhadores, procedendo aos respectivos 

registros para posterior condução do processo de elaboração, redação, formalização, publicação 

e comunicação das NRs às empresas em geral, órgãos fiscalizadores, advogados trabalhistas, 

instituições especializadas, associações de classe, sindicatos, entre outros. 

De posse e conhecimento dessas normas, as empresas as interpretam e conduzem as 

adequações nas condições de trabalho e/ou ações internas pertinentes, visando garantir o 

integral cumprimento dos requerimentos legais definidos. A Figura 1, elaborada com base na 

experiência profissional do autor, ilustra o formato com que a atividade de saúde e segurança 

do trabalho funciona no Brasil, por meio da demonstração dos principais stakeholders deste 

setor.
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Figura 1 – Principais stakeholders em saúde e segurança do trabalho. 

Fonte: elaboração do autor.
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O ciclo desse processo de elaboração, redação, formalização, publicação e comunicação 

das NRs é retroalimentado por meio das próprias fiscalizações de rotina às empresas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, bem como por meio das análises e investigações do 

Ministério Público do Trabalho, e julgamentos e sentenças da Justiça Trabalhista Federal. 

2.2 A Medquality 

A Medquality foi fundada em 1995, na cidade do Rio de Janeiro, logo após a criação 

das NRs de saúde e segurança do trabalho (1994), tendo sido pioneira no segmento de medicina 

e segurança do trabalho. A empresa nasceu da visão de dois médicos, ambos com especialização 

em medicina do trabalho e com forte atuação em prevenção e promoção de saúde. 

A empresa cresceu e se estabeleceu em duas unidades no Rio de Janeiro, passando a 

atuar com a gestão de ambulatórios de empresas do ramo petrolífero, além de grande 

capilaridade de rede credenciada junto aos associados da ABRESST. 

Após a publicação das NRs de saúde e segurança do trabalho (1994), os proprietários 

da Medquality identificaram que as empresas necessitavam de uma prestação de serviços 

especializada, com grandes oportunidades de implementar políticas e programas de prevenção 

e promoção à saúde, associados a exames clínicos, laboratoriais e laudos especializados. 

Em 2014, após estabelecer algumas parcerias estratégicas, a Medquality teve seu 

controle acionário transferido para um executivo de conceituada reputação no mercado de saúde 

e benefícios, cujo nome não é revelado aqui por questões de sigilo. 

A Medquality é hoje uma empresa reconhecida e respeitada no segmento de saúde, 

medicina ocupacional e segurança do trabalho no Brasil, contando com unidades nas cidades 

de São Paulo e do Rio de Janeiro, assim como com uma rede de atendimento nas principais 

capitais e cidades do Brasil. A empresa conta com corpo técnico multidisciplinar, com 

capacidade para atender mais de quatro mil exames por mês, fazendo uso de tecnologia, em 

atendimento às NRs, eSocial, mantendo seu foco na inovação. Dispõe de uma estrutura 

composta por profissionais especialmente dedicados à gestão de contratos e relacionamento 

com os clientes. 

2.3 Estrutura organizacional da Medquality 

A estrutura organizacional da empresa é composta de três áreas-chave: (1) Comercial, 

(2) Serviços/Operações, e (3) Administração e Finanças, conforme apresentado na Figura 2. 

A área comercial é composta do departamento de Vendas – responsável pelas atividades 

de prospecção de novos clientes, e/ ou ampliação de negócios em clientes atuais, e do 
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departamento de Relacionamento – responsável pela gestão do dia a dia com os clientes, 

interação, monitoramento do nível de serviços, identificação de problemas, geração de 

oportunidades e gestão do pós-vendas. 

A área de Serviços/Operações é responsável pela gestão dos serviços médicos 

ambulatoriais de rotina, envolvendo exames clínicos admissionais, periódicos, demissionais, 

retorno de afastamento, entre os principais, bem como a realização dos serviços de segurança 

do trabalho, relatórios e laudos técnicos específicos. 

A área de Administração e Finanças é responsável pela gestão das atividades de 

contabilidade, faturamento, contas a pagar e a receber, controle do caixa, orçamento, projeção 

de resultados e demais controles administrativos de natureza geral. 

O funcionamento sincronizado das áreas que compõem a estrutura organizacional 

contribui para o desenvolvimento da oportunidade, haja vista a empresa estabelecer negócios 

contemplando estreitas relações comerciais, frequentes trocas de informações técnicas e 

parcerias de longa duração. 

 

 

Figura 2 – Estrutura organizacional da Medquality. 

Fonte: Medquality (2019). 

 

2.4 A cadeia de valor atual da empresa 

A atual cadeia de valor da empresa toma como ponto de partida as NRs estabelecidas 

pelo Ministério do Trabalho, de acordo com o setor ou atividade econômica do cliente. 

A cadeira de valor é estruturada em três macroprocessos: (1) pré-vendas, (2) vendas e 

(3) pós-vendas, conforme demonstrado na Figura 3. 

CEO

Comercial
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Figura 3 – Cadeia de valor atual da Medquality. 

Fonte: Medquality (2019). 

 

O primeiro macroprocesso (pré-vendas) se inicia por meio da análise detalhada, através 

de visita presencial, das principais atividades realizadas no desenvolvimento dos negócios dos 

clientes, quando são identificadas todas as etapas envolvidas, bem como processos, 

procedimentos e recursos utilizados. Esta etapa permite a identificação dos riscos de natureza 

ambiental e física associados ao exercício das atividades pelos empregados dos clientes. Na 

sequência são pré-elaborados os mapas dos riscos médicos/clínicos e de segurança do trabalho, 

identificados como “mapeamento técnico”. 

A sequência é caracterizada pela realização do macroprocesso de vendas, quando são 

planejadas as ações a serem implantadas visando permitir a adimplência do cliente aos 

requisitos estabelecidos pelas NRs. Nesta etapa é realizado o detalhamento das atividades e 

recursos dos profissionais da Medquality, que possibilitarão a identificação dos custos e 

despesas necessárias para a adequada formulação de preços. Em seguida, são conduzidas as 

etapas de negociação comercial e fechamento do contrato de prestação de serviços. 

O terceiro e último macroprocesso é caracterizado pela entrega dos serviços prestados, 

contemplando a realização das atividades mapeadas previamente, com destaque para 

elaboração de estudos, laudos e relatórios que atendam exigências das leis e NRs, e que servirão 

de base para a realização dos exames médicos clínicos admissionais, periódicos e demissionais. 

Também acontecem as eventuais intervenções físicas no ambiente de trabalho, além do devido 

suporte e assistência aos clientes, bem como o esclarecimento de eventuais dúvidas. 
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3 ENTENDIMENTO DA OPORTUNIDADE 

3.1 Passos do processo 

Um grupo formado por sócios-conselheiros e gestores da empresa trabalhou na análise 

das oportunidades de mercado para desenvolvimento de negócios. 

Weiss (2001) propõe um conjunto de ferramentas e técnicas para a definição de um 

problema e de como resolvê-lo (Figura 4), assim como para o entendimento dos objetivos a 

serem alcançados, identificação das pessoas-chave a serem informadas e consultadas durante o 

processo de desenvolvimento e a criação de um senso unificado de propósito junto a todos os 

responsáveis pela solução. 

 

 

Figura 4 – Desenvolvimento da oportunidade. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

A Medquality definiu e divulgou sua missão e valores para todas as partes interessadas, 

ou stakeholders. Os objetivos derivam da missão e estão voltados para a obtenção de um 

relacionamento estreito com os clientes: 
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• entendimento das necessidades dos clientes; 

• planejar e executar visitas periódicas; 

• fornecer serviços que estejam adequados às necessidades dos clientes; 

• solucionar os problemas propostos pelos clientes. 

A empresa estabeleceu sua visão como “Ser a principal opção de nossos clientes na 

realização de serviços especializados de segurança do trabalho, medicina e saúde ocupacional, 

qualidade de vida e bem-estar, assegurando a prestação de serviços com compromisso, 

qualidade, tecnologia e agilidade”. 

Definiu a missão estratégica na seguinte declaração: “Conduzir ações integradas de 

segurança do trabalho, medicina e saúde ocupacional, qualidade de vida e bem-estar, visando 

promover melhoria de ambiente do trabalho, maior motivação das pessoas e da produtividade 

de nossos clientes”. 

E como os valores, são apontados: 

• “Compromisso e Parceria: nossas relações diárias com clientes, fornecedores, 

profissionais e sociedade são conduzidas com compromisso, ou seja, cumprimos o 

que prometemos, fazemos o que falamos, buscamos nos antecipar as demandas e 

requerimentos, estamos sempre dispostos a contribuir naquilo que possamos ser 

úteis”. 

• “Transparência e Ética: conduzimos nossas ações sempre de forma sincera, correta, 

íntegra, honesta e justa; pautamos a verdade e a transparência em todas as nossas 

relações”.  

• “Disciplina e Responsabilidade: estamos sempre orientados a entregar o melhor, 

vamos além de cumprir obrigações e regulamentos, nosso trabalho está sempre 

baseado em organização, disciplina e responsabilidade”. 

• “Trabalho em equipe e bom humor: acreditamos que juntos vamos muito mais longe, 

buscamos atuar de forma conjunta ou seja por meio do trabalho integrado, 

promovemos a diversidade e a troca construtiva de ideias e opiniões; gostamos muito 

do que fazemos, assim visamos gerar resultados muito melhores”. 

Tomando-se como base a cadeia de valor atual da empresa e visando melhor suportar a 

análise e definição da melhor opção estratégica para a criação de valor da Medquality, optou-

se por conduzir um estudo de mercado por meio de duas ações específicas. A primeira ação 

contemplou uma pesquisa de campo, com dados quantitativos, por meio de uma amostra 
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exploratória não probabilística composta de duas perspectivas distintas. Uma perspectiva 

envolveu a abordagem junto a empresas que demandam e contratam os serviços de saúde e 

segurança do trabalho, e a outra perspectiva envolveu a abordagem junto a empresas provedoras 

dos serviços de saúde e segurança no mercado. A segunda ação envolveu a realização de 

entrevistas em profundidade, individuais, com três profissionais com sólida experiência no setor 

de saúde e segurança do trabalho e que ocupam posições de destaque neste mercado. 

Os resultados apresentados das pesquisas formaram um importante componente na 

construção dos diagramas e análises que suportam o diagnóstico deste estudo. Os dados 

detalhados do estudo de mercado são apresentados no item 4 deste trabalho. 

Após as etapas de definição da oportunidade, é necessário identificar a estratégia a ser 

adotada e atuar para se obter as vantagens competitivas (Barney, & Hesterly, 2011). Este foi 

um passo importante para diminuir as incertezas e segue a sequência de análise e escolhas, 

representado no Processo de Administração Estratégica, sugerido pelos autores (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Processo de administração estratégica. 

Fonte: Barney e Hesterly (2011, p. 4). 

 

A proposição de processo de criação de valor para a Medquality tomou como alicerce 

fundamental a perspectiva do cliente, como defende Priem (2007), sobre a consumer benefit 

experienced (CBE), em que os clientes devem ser uma consideração importante na formação 

da estratégia, pois obterão benefícios essenciais para o sucesso da companhia. 

O modelo de criação de valor ao cliente, criado por Miguel, Marcondes e Caldeira 

(2017), reproduzido na Figura 6, traduz de maneira processual as etapas-chave de criação de 

valor para o cliente e a respectiva mensuração e avaliação do valor criado.  

O processo tem como foco a criação do valor ao cliente no segmento Business to 

Business (B2B), assim como ao consumidor, no segmento Business to Consumer (B2C), 

considerando o envolvimento de toda a organização, organizado por seis etapas sequenciais. 
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A primeira etapa contempla a condução de atividades relacionadas a segmentação, 

seleção e definição do posicionamento de mercado que se pretende atuar, enquanto a segunda 

etapa utiliza análises e estudos de inteligência de mercado por meio de ferramentas próprias 

que proporcionem identificar necesssidades e gerar valor ao cliente. 

A etapa três faz uso de instrumentos relacionados à gestão do conhecimento e 

aprendizagem organizacional, mapeamento e desenvolvimento das competências-chave e de 

capacidades dinâmicas (dynamic capabilities) (Teece, Pisano, & Shuen, 1997) que permitem à 

empresa ter agilidade em desenvolver, aborver, integrar e aplicar novas competências alinhadas 

à sua estratégia de negócios, bem como o uso de técnicas de Resource-based View (RBV) 

(Zubac, Hubbard, & Johson, 2010), uma perspectiva estratégica cujas características e 

competências diferenciadas resultam em vantagem competitiva.  

A etapa quatro constitui-se na construção da oferta de valor por meio da proposição de 

soluções que possam satisfazer as necessidades e desejos dos clientes, enquanto a etapa cinco 

representa o momento em que a oferta de valor é apresentada ao mercado, envolvendo ações de 

lançamento, comunicação e distribuição. 

Finalmente, a etapa seis contempla o feedback do mercado, com destaque para 

pesquisas, interação e cocriação da solução em conjunto com os clientes. Não obstante, é 

fundamental mencionar que a etapa é também dirigida ao monitoramento, medição e 

acompanhamento da performance por meio de ferramentas como Balanced Score Card (BSC) 

(Kaplan, & Norton, 1996), de forma a permitir a evolução e implementações de melhorias. 

 

Figura 6 – Processo de criação de valor ao cliente. 

Fonte: Miguel et al. (2017). 
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A visão de Cadeia de Lucro do Serviço (Service Profit Chain), postulada por Heskett, 

Jones, Loveman, Sasser e Schlesinger (2008), estabelece conexões entre lucratividade, 

satisfação dos funcionários, lealdade e produtividade. O lucro e o crescimento são estimulados 

por lealdade dos clientes como resultado direto da sua satisfação, sendo a satisfação fortemente 

influenciada pelo valor dos serviços oferecidos. O valor é criado pela satisfação, lealdade e 

produtividade dos funcionários, sendo que funcionários satisfeitos resultam em serviços de alta 

qualidade e melhor entrega aos clientes. 

A forma de desenvolvimento de negócios da Medquality deverá prover a prestação de 

serviços com excelência aos seus clientes Business to Business (B2B), sem perder de vista a 

atuação junto aos funcionários desses clientes, devido à importância destes indivíduos na 

percepção da qualidade e satisfação em relação aos serviços prestados. Outro aspecto 

importante está em assegurar o relacionamento construtivo e próximo junto aos stakeholders 

deste setor, envolvendo: órgãos reguladores, agentes fiscalizadores, entidades de classe, 

associações e parceiros em geral, fornecedores, prestadores de serviços e clientes. 

No próximo item são detalhados os procedimentos metodológicos utilizados para a 

pesquisa de campo, assim como seus resultados em termos de dados obtidos e análise. 
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4 DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

Visando à maior clareza e objetividade no entendimento da oportunidade de criação de 

valor superior aos clientes atuais e potenciais da Medquality, na prestação de serviços (B2B) 

de Saúde e Segurança do Trabalho, por meio do atendimento das necessidades e expectativas 

dos clientes, foram conduzidas análises, mediante a utilização das ferramentas de modelagem 

Canvas, e de análise estratégica SWOT, Issue tree e Matriz 2x2, bem como análises externas 

por meio de estudo de mercado, apresentados a seguir. 

4.1 Mapeamento da oportunidade 

Durante a avaliação mais aprofundada da oportunidade, foi possível aplicar a 

metodologia indicada por Weiss (2001), permitindo o detalhamento do diagnóstico conforme 

demonstrado nas figuras apresentadas adiante. 

Inicialmente, foi construído o diagrama com base na modelagem Canvas, de 

Osterwalder e Pigneur (2011), apresentado na Figura 7, levando-se em consideração a visão de 

mercado e a sólida experiência de mercado dos sócios-conselheiros, gestores e autor, resultante 

da definição estratégica da empresa de integrar os serviços de medicina e segurança do trabalho, 

promovendo ações de prevenção a acidentes e doenças ocupacionais, visando proporcionar aos 

clientes da empresa melhoria da saúde e bem-estar de seus funcionários.  

Foram ainda abordados aspectos relacionados a atividades-chave, emissão de 

documentos relatórios obrigatórios que visam ao cumprimento da legislação trabalhista vigente 

dentro dos prazos determinados, bem como o desenvolvimento de ações e campanhas 

educativas em parceria com os clientes.  

Os recursos exigidos estão suportados fundamentalmente na equipe técnica de médicos, 

engenheiros e técnicos de segurança da empresa, bem como suas respectivas interfaces junto 

ao cliente, sendo geralmente as próprias equipes da área de Recursos Humanos dos clientes. 

A gestão do relacionamento é um importante componente do negócio, por meio dos 

canais de vendas, operações e principalmente da própria área de relacionamento, haja vista os 

contratos frequentes com clientes e o contínuo suporte nos temas relacionados à área, quer seja 

no exercício das atividades de rotina (exames admissionais, periódicos, demissionais) bem 

como na emissão de laudos e relatórios periódicos ou pontuais.  
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Figura 7 – Diagrama Canvas. 

Fonte: elaboração do autor. 
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Conforme será detalhado posteriormente neste trabalho, a empresa estabeleceu como 

um de seus focos estratégicos atuar em empresas de diversos segmentos de mercado, cujo 

quadro de funcionários seja de uma até duas mil pessoas e que estejam classificadas em grau 

de risco três, em temas relacionados à saúde e segurança do trabalho, conforme estabelece a 

norma reguladora NR4 emitida pelo Ministério do Trabalho (Brasil, 1978). O grau de risco da 

empresa é estabelecido de acordo com a natureza da atividade econômica, tomando como base 

seu respectivo código CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas.   

Como forma de viabilizar seu foco estratégico, também é importante mencionar o 

estabelecimento de parcerias estratégicas com empresas especializadas em soluções 

tecnológicas para medicina e segurança do trabalho, bem como parcerias com eventuais 

prestadores de serviços especializados cuja cobertura geográfica seja complementar à base 

territorial instalada da empresa. 

As fontes de receitas estão baseadas nos honorários advindos de prestação de serviços 

mensais. Geralmente a mais usual forma de precificação é por cobrar um valor fixo mensal  de 

acordo com número de empregados do cliente contratante. Além dos serviços eventuais 

relacionados a laudos e relatórios específicos, alternativamente pode-se cobrar também por 

exames médicos individuais realizados por demanda, para clientes usuais ou situações 

específicas.  

A estrutura de custos é essencialmente composta por gastos com a folha de pagamento 

da empresa (salários, encargos e benefícios), somados a despesas e custos administrativos, 

equipamentos técnicos de medição e licenças de software com sistemas de informação. 

 

Com base no resultado da modelagem Canvas, o mesmo time formado pelos sócios-

conselheiros, gestores e o autor deste projeto buscou explorar os quatro fatores-chaves da 

análise SWOT (fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças – tradução nossa). O resultado 

desse esforço encontra-se na Figura 8. 
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Figura 8 – Análise SWOT. 

Fonte: Medquality (2019). 

 

Na sequência do resultado, com os fatores críticos da análise SWOT em seu formato 

tradicional, foram construídos dois quadrantes adicionais visando permitir um maior 

aprofundamento da análise, por meio da identificação de ações de potencialização e proteção 

dos negócios, fornecendo robustos subsídios para a elaboração de um plano de ação estruturado. 

Em cada uma das classificações apontadas foi definido um rol de ações que possibilitou atuar 

de forma organizada e priorizada na construção de um plano de ação. 

A partir dos aspectos mencionados nos quadrantes, de ameaças e fraquezas da análise 

SWOT, foi elaborado o diagrama IssueTree (Figura 9), categorizado entre clientes atuais e 

novos clientes e contemplando sete naturezas de ações que estão apontadas e priorizadas. 
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Figura 9 – Issue tree. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Em seguida, adotou-se a respectiva priorização das sete ações, por meio da Matriz 2x2 

(Figura 10), considerando-se dois eixos fundamentais: no eixo das abcissas (coordenada 

horizontal) encontra-se a priorização de acordo com a intensidade dos esforços necessários para 

suas implementações; no eixo das ordenadas (coordenada vertical) encontra-se o respectivo 

impacto da análise. 

No quadrante superior direito se encontram as ações que reúnem alto impacto para 

implementação e maiores esforços requeridos, e no quadrante inferior esquerdo se encontram 

as ações que reúnem baixo impacto para implementação e menores esforços.  

O quadrante superior esquerdo representa ações com alto impacto para implementação 

e menores esforços requeridos, e finalmente as ações classificadas no quadrante inferior direito 

contemplam baixo impacto para implementação, porém com maiores esforços requeridos. 
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Figura 10 – Matriz 2x2. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

4.2 Estudo de mercado 

4.2.1 Contexto atual 

Como mencionado anteriormente, o setor de medicina e segurança do trabalho é 

marcado por uma expressiva quantidade de empresas, portanto, não há uma mensuração segura 

de indicadores do setor. Diante deste cenário bastante disperso, decidiu-se por conduzir o estudo 

de mercado composto de uma pesquisa de campo e da realização de entrevistas qualitativas com 

profissionais especializados e de destaque no setor, visando melhor entender as circunstâncias 

de atuação dos prestadores de serviço de medicina e segurança do trabalho e uma visão do nível 

de satisfação e atendimento das necessidades dos clientes que contratam esse tipo de serviço. 

4.2.2 Pesquisa de campo 

Optou-se pela realização de duas pesquisas distintas, porém estruturalmente conectadas, 

envolvendo os clientes e os fornecedores dos serviços relacionados à segurança do trabalho.  
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A primeira pesquisa, conduzida junto aos clientes, envolveu uma amostra não 

probabilística, com questões específicas relacionadas a aspectos propulsores da alavancagem 

de crescimento da empresa, lastreado nos seus objetivos estratégicos de atender às necessidades 

dos seus clientes, como forma de alcançar um diferencial competitivo.  

 

I) Clientes: foram pesquisadas 124 empresas no mercado em diversos setores da 

economia, que contratam e fazem a gestão direta ou indireta dos serviços de saúde e 

segurança do trabalho. Objetivou-se identificar o nível de satisfação com serviços 

recebidos, necessidades não atendidas, sugestões e recomendações para melhoria. As 

questões respondidas pelos gestores envolvidos com a segurança do trabalho dessas 

organizações foram as seguintes:  

1) Qual é o setor de sua atividade econômica? 

2) Qual é sua avaliação sobre o atual nível de serviço recebido em saúde e segurança do 

trabalho?  

3) Quais são suas principais necessidades atuais em saúde e segurança do trabalho? 

4) No caso de mudança de prestador de serviços de saúde e segurança do trabalho, quais 

são os motivos da mudança? 

5) Quais são seus principais critérios de escolha dos serviços de saúde e segurança do 

trabalho?  

6) O que poderia ser feito pela saúde e segurança do trabalho para se ter um serviço 

acima do esperado? 

A análise dos dados obtidos foi realizada com a utilização de estatística descritiva 

simples, cujos resultados são apresentados a seguir.  

Na primeira questão, visando identificar a atividade econômica das empresas, obteve-

se a participação de 69 empresas do setor de serviços, o equivalente a 55,6%, seguidas de 20 

empresas de setores diversos (não informados), o equivalente a 16,1%, e de 19 empresas do 

setor de indústria de transformação, o equivalente a 15,3% (Figura 11). 
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Figura 11 – Pesquisa clientes (1ª questão). 

Qual é o setor de sua atividade econômica? (Total de 124 respostas.) 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). 

 

A segunda questão da pesquisa abordou o nível de satisfação com serviços atualmente 

recebidos de saúde e segurança do trabalho. Constatou-se que 106 clientes, o equivalente a 

85,4% dos respondentes, consideram o nível de satisfação abaixo ou dentro do esperado, e 

somente 18 clientes, o equivalente a 14,5% dos respondentes, consideram o nível de satisfação 

acima ou muito acima do esperado (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Pesquisa clientes (2ª questão). 

Qual é o nível de satisfação com serviços atualmente recebidos? (Total de 124 respostas.) 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). 
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A terceira questão da pesquisa buscou saber de forma direta e qualitativa, por meio de 

respostas abertas, sem a aplicação de múltiplas escolhas, quais são as principais necessidades 

atuais dos clientes em saúde e segurança do trabalho. Obteve-se respostas espontâneas que 

podem ser sumarizadas de acordo com o modelo de análise de conteúdo de Bardin (1977). 

Foram encontrados os seguintes resultados: 

1. “prevenção”: vinte e oito ocorrências; 

2. “treinamento”: dezoito ocorrências; 

3. “custos”: catorze ocorrências; 

4. “conscientização”: nove ocorrências; 

5. “qualidade”: seis ocorrências. 

A quarta questão da pesquisa abordou os clientes a respeito sobre uma eventual decisão 

de mudança de prestador de serviço – quais seriam os motivadores desta mudança. Observou-

se o fator “qualidade” com pontuação de 5,2 pontos, seguido dos fatores “preço” e “know how” 

empatados com 4,4 pontos cada, conforme Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Pesquisa clientes (4ª questão). 

No caso de mudança de prestador de serviços de saúde e segurança do trabalho, quais são os 

motivos da mudança? (Total de 124 respostas.) 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). 

 

A quinta questão abordou os principais critérios de escolha dos serviços de saúde e 

segurança do trabalho. Foi observado o fator “qualidade” com pontuação de 5,2 pontos, seguido 

do fator “preço” com 4,5 pontos, e do fator “know how” com 4,4 pontos cada (Figura 14). 
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Figura 14 – Pesquisa clientes (5ª questão). 

Quais são seus principais critérios de escolha dos serviços de saúde e segurança do trabalho? 

(Total de 124 respostas.) 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). 

 

Finalmente, a pergunta de número seis abordou o que poderia ser feito para se ter um 

serviço acima do esperado. Da mesma forma que a questão de número quatro, esta questão foi 

aplicada de forma direta e qualitativa, por meio de respostas abertas, sem múltiplas escolhas, e 

obteve-se respostas espontâneas que podem ser sumarizadas de acordo com os seguintes 

resultados:  

1. “prevenção”: vinte e seis ocorrências; 

2. “treinamento”: catorze ocorrências; 

3. “qualidade”: treze ocorrências; 

4. “custos”: doze ocorrências; 

5. ”conscientização” e “tecnologia”: onze ocorrências cada. 

Quando conduzida a análise cruzada das respostas, sobretudo por meio da verificação 

das respostas obtidas na pergunta de número três (principais necessidades dos clientes) e na 

pergunta de número seis (o que se poderia ser feito para se obter um serviço acima do esperado) 

permitindo-se caracterizar por “necessidades” e “expectativas”, constatou-se uma forte conexão 

e alinhamento entre fatores respondidos, sobretudo em aspectos relacionados a ações 
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preventivas no setor de saúde e segurança do trabalho, treinamento e conscientização dos 

empregados, gestão mais eficiente de custos sem perder de vista a qualidade, com destaque para 

a menção “tecnologia”, que é apontada quando os clientes são questionados sobre obter serviços 

acima do esperado.  

Outro aspecto importante a ser observado se refere aos resultados da questão de número 

quatro (motivos de mudança do prestador de serviço) e de número cinco (critérios de escolha 

dos serviços). Constatou-se que os fatores “qualidade”, “preço” e “know how” apresentaram 

resultados bastante acima dos demais fatores. 

 

II) Fornecedores: foram pesquisadas 12 empresas prestadoras de serviço em saúde e 

segurança no mercado, com o objetivo de conhecer o formato de atuação, pontos de 

diferenciação, desafios e vantagens competitivas. As questões dizem respeito a: 

1) Quanto tempo sua empresa existe no mercado?  

2) Qual é o tempo médio de permanência dos clientes com a sua empresa?  

3) O que os potenciais clientes buscam quando contratam os serviços prestados pela sua 

empresa?  

4) No caso de clientes que deixaram de contratar a prestação de serviços de sua empresa, 

quais foram os motivos da mudança de fornecedor? 

5) O que poderia ser feito/conduzido de forma diferente na prestação de serviços aos 

clientes (lessons learned)? 

No que diz respeito à primeira questão, que visa identificar o tempo de existência da 

empresa no mercado, constatou-se que das doze empresas pesquisadas, apenas uma empresa 

está no mercado até cinco anos. Três empresas estão de seis a dez anos no mercado, quatro 

empresas estão no mercado entre onze e vinte anos, e quatro empresas possuem mais de vinte 

anos no mercado (Figura 15). 
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Figura 15– Pesquisa fornecedores (1ª questão). 

Quanto tempo sua empresa existe no mercado? (Total de 12 respostas.) 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). 

 

A segunda questão aborda o tempo médio de permanência dos clientes com a empresa 

fornecedora de serviços. Constatou-se que das doze empresas pesquisadas, apenas em uma 

empresa os clientes ficam até dois anos; três empresas têm período de permanência dos clientes 

entre três e cinco anos; cinco empresas possui clientes que permanecem entre seis e oito anos; 

e três empresas possuem clientes acima de 8 anos (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – Pesquisa fornecedores (2ª questão). 

Qual é o tempo médio de permanência dos clientes com sua empresa? (Total de 12 respostas.) 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). 
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A terceira questão abordou o que os clientes buscam quando contratam o serviço 

prestados pelo fornecedor. Apura-se um destaque para o fator “qualidade”, com pontuação de 

5,0 pontos, seguido do fator “preço”, com 4,8 pontos, e do fator “know how”, com 4,0 pontos 

(Figura 17). 

 

 

Figura 17 – Pesquisa fornecedores (3ª questão) 

O que os clientes potenciais buscam quando contratam os serviços de sua empresa?  

(total 12 respostas) 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). 

 

A quarta questão aborda motivos que levaram os clientes a deixar de contar com a 

prestação de serviços do fornecedor. Apura-se um expressivo destaque para o fator “preço”, 

com pontuação de 5,7 pontos, seguido do fator “localização geográfica”, com 3,9 pontos e do 

fator “relacionamento” e “outros motivos”, ambos com 3,2 pontos (Figura 18). 
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Figura 18 – Pesquisa fornecedores (4ª questão). 

No caso de clientes que deixaram de contratar a prestação de serviços de sua empresa, quais 

foram os motivos da mudança de fornecedor? (Total de 12 respostas.) 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). 

 

A quinta questão abordou o que poderia ser feito visando à melhoria na prestação de 

serviços, tendo sido esta questão aplicada de forma direta e qualitativa, por meio de respostas 

abertas, sem múltiplas escolhas. Obteve-se respostas espontâneas que podem ser sumarizadas 

de acordo com os seguintes resultados:  

1. “proximidade com o cliente”: seis ocorrências; 

2. “tecnologia”: três ocorrências; 

3. “treinamento”: duas ocorrências; 

4. “gestão integrada” e “custos”: uma ocorrência cada. 

Neste caso, quando conduzida a análise cruzada das respostas dos fornecedores, 

sobretudo por meio da verificação das respostas obtidas na pergunta de número três (“o que os 

clientes buscam quando contratam seus serviços?”) e na pergunta de número quatro (“por que 

os clientes deixaram de contar com a prestação de serviços de sua empresa?”), constata-se um 

acentuado apontamento convergente do item “preço” como fator-chave, tanto para a situação 

de clientes que buscam os fornecedores para contratação de serviços (avaliação 4,8) quanto para 

aqueles clientes que optaram por deixar de contar com o prestador de serviços atual, cujo 

resultado é ainda mais expressivo (avaliação 5,7). 

Entretanto, constata-se que essa forte convergência não é retratada nos fatores 

“qualidade” e “know how”, haja vista que no caso da pergunta de número três (“o que os clientes 
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buscam quando contratam seus serviços?”) correspondem a fatores com expressivos scores 

(avaliação de 5,0 e 4,0, respectivamente). Porém, em relação à pergunta quatro (“por que os 

clientes deixaram de contar com a prestação de serviços de sua empresa?”) são apontados de 

forma bem mais moderada, aparecendo nas últimas posições. Isso indica que as razões 

principais da decisão de substituição dos fornecedores atuais, na ótica dos clientes, estiveram 

preponderantemente pautadas por fatores diferentes de “qualidade” e “know how”. 

Outro aspecto importante a ser observado se refere ao resultado da questão de número 

cinco (melhorias na prestação de serviços). Constatou-se a autocrítica da necessidade de se 

atuar com maior proximidade junto aos clientes, além do apontamento do fator “tecnologia” 

como aspecto a considerar no aperfeiçoamento da prestação de serviços dos fornecedores do 

setor. 

4.2.3 Entrevistas qualitativas 

Complementarmente às informações obtidas por meio da pesquisa de campo, cujos 

resultados foram apresentados, também optou-se por realizar entrevistas com alguns experts do 

setor, citados a seguir apenas por sua função: o presidente da ABRESST, o presidente da 

Associação Nacional dos Médicos do Trabalho (ANAMT) e o diretor comercial de uma das 

três maiores empresas prestadoras de serviço de saúde e segurança do trabalho no Brasil. 

O objetivo dessas entrevistas foi aprofundar o conhecimento sobre o mercado de saúde 

e segurança do trabalho, haja vista os participantes serem reconhecidos especialistas no assunto 

e possuírem sólidos conhecimentos, experiências e reputações. Cabe aqui compartilhar, de 

forma didática e aplicada à dinâmica da gestão, os aspectos fundamentais dos relatos, 

considerações e recomendações úteis, haja vista que as entrevistas foram realizadas com a 

presença conjunta dos três entrevistados em um único momento. É importante informar que as 

respostas apresentaram significativa convergência de ideias e proposições, isto pode ser 

explicado pela semelhança de perfil, experiência profissional dos entrevistados e visão comum 

sobre mercado, concorrência, clientes e a empresa Medquality. As respostas e observações 

muito contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. O conteúdo abordado foi 

organizado e sintetizado em três questões principais, apresentadas na sequência.  

 

Questão 1. Qual é a sua visão do mercado de saúde e segurança do trabalho no Brasil? 

O mercado de saúde e segurança de trabalho no Brasil ainda é muito recente, pois data 

de 1994 sua regulação e estabelecimento das NRs pelo governo. O processo de criação dessas 

normas mediante consultas à Organização Internacional do Trabalho (OIT) e aos países mais 
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desenvolvidos neste assunto, sobretudo na Europa, além do desenvolvimento de ações locais 

que integraram governo, empresas e trabalhadores (comissões tripartites) na análise e 

aperfeiçoamento das NRs, já significou um importante avanço no desenvolvimento deste setor, 

entretanto entende-se que há ainda muito a se fazer para que haja um maior alinhamento das 

regras com as práticas do dia a dia dos trabalhadores e uma maior parcimônia nas relações entre 

empresários e trabalhadores.  

 

Questão 2. Quais são as principais carências e necessidades deste mercado? 

A saúde e a segurança do trabalhador precisam ser encaradas com um investimento, por 

parte das empresas, de modo que proporcionem a alavancagem da produtividade de seus 

negócios e a consequente melhoria dos resultados. Em contrapartida, os trabalhadores precisam 

estar mais conscientizados e profundamente cientes de que sua saúde e sua integridade física e 

mental são seus bens mais preciosos, devendo ser prioritariamente preservados em qualquer 

hipótese. No que tange a esse aspecto, é de fundamental importância o papel dos sindicatos no 

fortalecimento da conscientização dos trabalhadores, atuando juntos em prol do 

desenvolvimento comum. 

O papel das empresas e profissionais de saúde e segurança do trabalho no Brasil está em 

prover condições que garantam, preservem e aperfeiçoem as condições de trabalho das pessoas, 

atuando como consultores e facilitadores junto aos empresários e trabalhadores. 

 

Questão 3. O que poderia ser feito para o aperfeiçoamento deste mercado? 

O papel dos profissionais de saúde e segurança do trabalho refere-se à orquestração, 

condução e direcionamento de empresários e trabalhadores, atuando na orientação, 

conscientização e aconselhamento dessas pessoas. Para isso, é de fundamental importância a 

atuação de forma integrada, utilizando-se de informações novas e daquelas já existentes na 

empresa, fazendo uso da tecnologia em benefício da agilidade e da consistência. Não obstante, 

não se pode abrir mão da pessoalidade, do cuidado e do tratamento individual, provendo um 

acompanhamento próximo dos casos, mapeando e identificando causas, focando na prevenção 

e propondo ações pertinentes. 

4.2.4 Conclusão do estudo de mercado 

A conclusão das pesquisas de campo realizadas junto aos clientes e aos fornecedores, 

bem como o resultado das entrevistas com especialistas na área, permite que sejam apontados 

importantes aspectos convergentes na visão dos diversos personagens deste setor, com destaque 
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para a demanda por uma equilibrada composição de fatores relacionados a qualidade e “know 

how” versus preços. Há também ponderações qualitativas, apontadas de forma espontânea, 

envolvendo: ações de caráter preventivo, conscientização geral de todas as pessoas 

(profissionais, gestores, executivos, empresários e funcionários das empresas) sobre a 

importância da medicina e segurança do trabalho, bem como a adequada capacitação e 

treinamento dos profissionais do setor. 

Entretanto, deve-se destacar alguns aspectos que requerem maior aprofundamento e 

investigação no que diz respeito às oportunidades de melhoria na prestação dos serviços 

ofertados pelos fornecedores do setor, haja vista o forte apontamento de clientes classificados 

com nível de satisfação entre abaixo e dentro do esperado (85% do total) e do expressivo 

apontamento dos fatores “qualidade” e “know how” como críticos para escolha e substituição 

dos serviços contratados ou a contratar. Ainda assim, constata-se menções qualitativas 

espontâneas dos fatores tecnologia e gestão integrada como importantes componentes de 

atenção relacionados aos pontos de melhoria e aperfeiçoamento na prestação de serviços do 

setor. 

4.3 Matriz importância X desempenho 

Foram analisados os resultados obtidos neste estudo de mercado, aplicando a ferramenta 

de Slack, Chambers e Johnston (2002) “Matriz Importância X Desempenho” quando foram 

avaliados os itens considerados importantes e como estava o desempenho da Medquality em 

relação à concorrência.  

A Matriz envolve dois eixos específicos (Morillas, 2007): o primeiro trata da 

importância relativa dada pelos clientes aos critérios de desempenho, utilizando uma escala de 

nove pontos; e o segundo trata da classificação, também com uma escala de nove pontos, do 

desempenho de cada objetivo em comparação aos níveis de desempenho atingidos pelos 

concorrentes. Em seu interior, a matriz é dividida em quatro zonas distintas: urgência, 

aprimorar, adequado e excesso; possibilitando localizar quanto um dos critérios avaliados 

quanto à importância atribuída pelo cliente e quanto ao desempenho percebido por ele neste 

mesmo critério. Slack et al. (2002) usam uma escala de três pontos, em que cada ponto está 

subdividido em outros três para importância para os clientes e outra escala com o mesmo 

número de divisões e subdivisões para desempenho da empresa em relação aos concorrentes. 

Os itens componentes da escala de importância são:  
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- Critérios ganhadores de pedido: critérios de maior importância para o cliente, e é 

com base neles que o cliente toma uma decisão positiva ou negativa na hora da 

concretização dos negócios. 

- Critérios qualificadores: critérios mínimos necessários para que o cliente possa 

considerar um produto como possível candidato na hora da concretização dos negócios. 

- Critérios pouco relevantes: critérios de maior importância para o cliente. Baseado 

neles o cliente toma uma decisão positiva ou negativa na hora de concretização dos 

negócios. 

Os itens que constituem a escala de desempenho são: 

- melhor que os concorrentes; 

- igual aos concorrentes; 

- pior que os concorrentes. 

Esses critérios são alocados em regiões dispostas na matriz. A região de ação urgente 

significa que critérios localizados nesta área possuem grande importância para o cliente e o 

desempenho é baixo. Em contrapartida, a zona de excesso indica fatores de pouca importância 

para o cliente nos quais o desempenho percebido é alto. Já a zona de aprimoramento indica 

fatores considerados importantes e nos quais o desempenho está um pouco abaixo da média. A 

área de adequação é a região ideal para todos os critérios.  

Como base metodológica dessa avaliação da matriz, foram obtidas as informações por 

meio das pesquisas de clientes e fornecedores, e procedendo o cruzamento com a análise  

SWOT, modelo Canvas bem com o resultado das entrevistas realizadas. Foram considerados 

como critérios selecionados para essa avaliação: (1) preço, (2) qualidade, (3) know-how, (4) 

relacionamento, (5) localização geográfica (6) ações preventivas, (7) tecnologia/gestão 

integrada.  

Desta forma, adequando os critérios selecionados na terminologia da Matriz: 

Importância e Desempenho, numa classificação em linhas gerais, constatam-se: 

- ganhadores de pedidos: (6) ações preventivas, (7) tecnologia/ações integradas; 

- qualificadores: (1) preço, (2) qualidade, (3) know-how, (4) relacionamento; 

- pouco relevantes: (5) localização geográfica. 

Quando avaliados esses mesmos critérios de acordo com o segundo eixo, que trata da 

classificação do desempenho em comparação aos níveis de desempenho atingidos pelos 

concorrentes, pode ser constatado:  
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- melhor que os concorrentes: (2) qualidade, (3) know-how, (4) relacionamento; 

- igual aos concorrentes: (1) preço, (5) localização geográfica, (7) tecnologia/ações 

integradas; 

- pior que os concorrentes: (6) ações preventivas. 

 

A análise da Figura 19 aponta para os seguintes resultados: 

• Urgência: o critério ações preventivas foi classificado como item importante na visão 

dos clientes, que esperam uma atuação mais efetiva por parte da Medquality. 

• Aprimorar: o critério tecnologia/ações integradas também foi classificado como item 

importante na visão dos clientes, e que esperam uma atuação da Medquality proativa 

e diferenciadora em relação aos seus concorrentes 

• Adequado: contemplou os critérios: preço, qualidade, know-how, relacionamento e 

localização geográfica, sendo que os critérios qualidade, know-how e relacionamento 

posicionaram a Medquality em melhor classificação que os seus concorrentes. 

• Excesso: não houve nenhum critério classificado nesta categoria. 

Por meio da matriz importância X desempenho foi possível identificar que os itens (6) ações 

preventivas e (7) tecnologia/ações integradas foram destacadamente considerados fatores 

críticos essenciais, caracterizados como ganhadores de pedidos, enquanto que os fatores (1) 

preço, (2) qualidade, (3) know how e (4) relacionamento, apesar de importantes, não se 

destacam como fatores  fundamentais de diferenciação e escolha  da contratação do fornecedor 

para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. 
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Figura 19 – Matriz importância x desempenho.  

Fonte: adaptado de Slack et al. (2002). 
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4.4 Conclusão do diagnóstico 

A etapa do diagnóstico se mostrou bastante eficaz na análise e obtenção de informações 

de mercado, por meio da aplicação das ferramentas, diagrama Canvas, cadeia de valor atual da 

empresa, SWOT, Issue tree, matriz 2x2, bem como da pesquisa junto a clientes e fornecedores, 

entrevistas individuais e avaliação da matriz importância x desempenho.  

               Com base nesta análise geral, é importante destacar o cruzamento das ferramentas de 

diagnóstico, apontando que os itens (6) ações preventivas e (7) tecnologia/ações integradas, da 

matriz importância e desempenho  foram considerados fatores críticos essenciais, 

caracterizados como ganhadores de pedidos; na análise SWOT da Medquality foram 

considerados como fraquezas, passiveis de desenvolvimento de plano de ação; e os resultados 

apontados no estudo de mercado demonstraram o posicionamento dos clientes em relação a 

necessidade de uma maior atuação das empresas de saúde e segurança do trabalho com foco em 

ações preventivas, conscientização dos funcionários dos clientes e desenvolvimento de sistemas 

de informação mais ágeis e integrados. Este conjunto de fatores devem formar a priorização da 

proposta de solução  que atenda o objetivo central deste projeto,  ou seja de criação de  valor  

ao cliente da  Medquality. 

              A criação de valor deverá identificar oportunidades de geração de negócios, ampliação 

do escopo de serviços baseados nas demandas e expectativas dos atuais e potenciais clientes, 

tomando como base as capacitações da Medquality no que tange à especialização e experiência 

dos seus profissionais, certificações e reconhecimentos obtidos, e capacidade relacional com os 

clientes. A elaboração da proposta de solução ao mercado, envolve a análise de alternativas, o 

desenvolvimento da estratégia, a implantação da solução e o plano de ação, o acompanhamento/ 

avaliação, conforme demonstrado na Figura 20. 
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Figura 20 – Conclusão do diagnóstico. 

Fonte: elaboração do autor. 
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

5.1 Alternativas de solução  

De acordo com Johnson, Scholes e Whittington (2011), há diferentes direções de 

desenvolvimento para uma organização, principalmente em termos de opções estratégicas 

relacionadas à cobertura de mercado e características de produto. Mas seja qual for a estratégia 

e a direção de desenvolvimento adotadas, haverá diferentes métodos por meio dos quais se 

poderá adotar uma estratégia. Os sucessos das estratégias são influenciados por sua capacidade 

de responder às pressões competitivas do ambiente empresarial, à capacidade estratégica e ao 

contexto cultural político. Essas três pressões criam motivos de se optar por algumas estratégias: 

• Motivos baseados no ambiente – ajustar novas estratégias a um ambiente empresarial 

mutante. 

• Motivos baseados em capacidade – ampliar e explorar os recursos e competências de 

uma organização. 

• Motivos baseados em expectativas – atender as expectativas criadas pelo contexto 

cultural e político.  

Foi adaptado o modelo de produto/mercado de Ansoff (Johnson et al., 2011), usado para 

identificar direções de desenvolvimento de estratégias (Figura 21) e as opções disponíveis para 

a Medquality, em termos de produtos e cobertura de mercado, levando-se em conta o 

diagnóstico realizado e as expectativas de seus acionistas e do conselho. 

 

 

Figura 21 – Direções de desenvolvimento de estratégias. 

Fonte: adaptada de Johnson et al. (2011, p. 277). 
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O quadrante A da Figura 21 representa estratégias relacionadas a proteger e construir a 

posição atual da Medquality, com destaque para a empresa que atua em um mercado com forte 

concorrência, com a presença de muitas empresas formais e informais e marcado pela baixa 

especialização e capacitação dos profissionais. Portanto, é importante que a Medquality 

preserve e fortaleça a qualificação de seus profissionais e diferencie seus serviços por meio do 

uso de tecnologia, cujas plataformas sejam possíveis de se integrar aos clientes.  

O quadrante B da Figura 21 representa as estratégias de desenvolvimento de produtos 

para clientes atuais da Medquality no sentido de ampliar a vantagem competitiva, promovendo 

ações que proporcionem maior integração dos serviços prestados, contemplando serviços 

complementares em saúde clínica dos funcionários e respectivos dependentes de seus clientes. 

O quadrante C da Figura 21 representa estratégias voltadas ao desenvolvimento de 

novos mercados, com foco no aproveitamento de oportunidades de estabelecer negócios com 

clientes cujas necessidades e expectativas não estejam sendo atendidas (conforme apontado no 

diagnóstico realizado), bem como para atuar na direção em prover serviços àqueles clientes 

cujas necessidades de cumprimento das obrigações legais do eSocial não estejam sendo 

atendidas. 

E, finalmente, o quadrante D (Figura 21) representa ações de diversificação da 

Medquality junto ao mercado de clientes atuais e potenciais, por meio da proposição, realização 

e avaliação de campanhas educativas especializadas na área de saúde e segurança do trabalho; 

identificação, por meio da realização destas campanhas educativas e ações conjuntas, de 

oportunidades de conduzir programas de saúde que permitam prevenir possíveis casos de 

doenças clínicas ou de natureza ocupacional no exercício das atividades profissionais, atuando 

inclusive de maneira integrada e conjunta com as operadoras de saúde assistencial que já 

prestam serviços aos clientes da empresa. 

Esse diagrama estabelece as direções de desenvolvimento de estratégias para a 

Medquality e, de acordo com Johnson et al. (2011), há estratégias genéricas para “enfrentar o 

mercado”, baseadas no princípio de que as organizações atingem vantagem competitiva ao dar 

aos seus clientes aquilo que eles querem ou precisam de forma melhor ou mais efetiva que seus 

concorrentes. 

A Figura 22 apresenta o relógio estratégico, contemplando opções de estratégia 

competitiva. O relógio contempla dois eixos: o eixo vertical, que estabelece a diferenciação por 

meio dos benefícios percebidos pelos produtos/serviços oferecidos, e o eixo horizontal, que 

estabelece a diferenciação por preço. 
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De acordo com a missão da empresa e o objetivo deste projeto em criar valor ao cliente 

da Medquality por meio da superação no atendimento de suas  necessidades e expectativas, 

tomando como base a definição de que clientes da empresa, são as empresas que adquirem sua 

prestação de serviços, o posicionamento no relógio estratégico que melhor a representa é o da 

diferenciação em serviços. 

            Este posicionamento permitirá oferecer melhor oferta de valor aos clientes, buscando 

apresentar soluções que respondam aos aspectos apontados no diagnóstico e estudos de 

mercado realizados, agregando e proporcionando a geração de valor por meio do uso de gestão 

integrada, ações preventivas, tecnologia e da pessoalidade em suas relações junto a seus 

clientes. 

Não obstante, vale destacar que a estratégia de negócios da empresa está em obter maior 

participação de mercado sem aplicação de preços premium, ratificando sua classificação junto 

ao “ponteiro” quatro (Diferenciação) no relógio estratégico (Figura 22). 

 

 

Figura 22 – Relógio estratégico. 

Fonte: Johnson et al. (2011, p. 172). 
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Como consequência do posicionamento estratégico e com base no modelo de Hitt, 

Hoskisson e Ireland (2011), que aponta as principais atividades que resultam na maior geração 

de valor aos clientes. Foi adaptado o modelo desses autores e relacionadas as atividades 

agrupando por natureza de função-macro de suporte e apoio ao negócio, ou seja: gestão 

infra/processo, gestão de TI e gestão de RH. De acordo com o modelo, as atividades que 

compõem a função-macro de geração de negócios estão compostas de três etapas distintas: 

prospecção, operação e pós-venda. Em cada uma dessas etapas foram descritas as atividades 

necessárias para o desenvolvimento integrado das ações que venham a possibilitar o alcance de 

maior criação de valor associado à estratégia de diferenciação (Figura 23). 

 

 

Figura 23 – Atividades que criam valor associadas à estratégia de diferenciação. 

Fonte: adaptada de Hitt, Hoskisson e Ireland (2011, p. 112), tendo como base Porter (1989). 

 

A revisão e o detalhamento das atividades-chave mencionadas, de acordo com o modelo 

de Hitt, Hoskisson e Ireland (2011), possibilitaram a proposição de uma nova cadeia de valor 

para a Medquality, tomando como referência a revisão e a ampliação da etapa do processo de 

“Pós-venda/Entrega”. Foi contemplada a implantação de um modelo integrado de saúde e 

segurança do trabalho, permitindo o registro, a consolidação e a posterior análise das 
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informações e dados referentes ao ambiente de trabalho e dos relatórios, laudos, exames 

médicos e clínico dos funcionários.  

A cadeia de valor proposta para Medquality mantém seu ponto de partida nas NRs 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, de acordo com o setor ou atividade econômica do 

cliente. Vale destacar que a cadeia proposta está baseada nos resultados obtidos na análise 

SWOT e na pesquisa de mercado, com foco estratégico na diferenciação e mantendo sua 

estrutura em três macroprocessos: (1) pré-vendas, (2) vendas, e (3) pós-vendas, conforme 

demonstrado na Figura 24. 

Os macroprocessos de (1) pré-vendas, (2) vendas foram mantidos os escopos e 

respectivas atividades-chave. Como forma de viabilizar a estratégia de diferenciação como 

componente central do objetivo de criação de valor aos clientes da Medquality, foi revisto e 

ampliado o macroprocesso (3) pós-vendas, caracterizado pela entrega dos serviços prestados, 

tendo sido acrescentadas as atividades de implantação do Sistema de Gestão Integrado (SGI), 

contemplando a realização e registro de todas as atividades de elaboração de estudos, laudos e 

relatórios médicos, admissionais, periódicos e demissionais; a identificação de desvios, 

problemas e tendências de natureza clínica e/ou ocupacional; o mapeamento de possíveis causas 

e/ou origens desses desvios; a elaboração e a proposição de ações, campanhas e programas 

preventivos, assegurando o devido suporte aos clientes e esclarecimentos de eventuais dúvidas. 

A reunião dessas informações de maneira integrada possibilitará a análise de correlações 

de causa-efeito no ambiente organizacional e na saúde ocupacional dos profissionais das 

empresas clientes. Essas correlações permitirão identificar potenciais fatores que possam 

ocasionar problemas de saúde ou que venham causar acidentes do trabalho, suportando a 

estruturação, elaboração e realização de programas preventivos e campanhas educativas que 

venham a assegurar não somente a adimplência da empresa aos requisitos estabelecidos pelas 

NRs, mas principalmente a condução de programas e ações médicas que resultem em melhoria 

da condição clínica, da qualidade da saúde e de aspectos motivacionais dos profissionais das 

empresas clientes, visando alcançar o objetivo de criar valor aos clientes, por meio da 

diferenciação no macroprocesso de pós-vendas/entrega, conforme demonstrado na cadeia de 

valor proposta. 
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Figura 24 – Cadeia de Valor atual e proposta da Medquality. 

Fonte: Medquality (2019). 

 

5.2 Segmentação de mercado 

Diante desse posicionamento estratégico de diferenciação, a Medquality optou for 

direcionar o foco de sua prestação de serviços na segmentação de mercado com as seguintes 

características: 

a) qualquer setor da economia/indústrias;  

b) com sedes/ escritórios centrais no eixo SP ou RJ; 

c) compreendidas entre 1 a 2.000 funcionários; 

d) com implantação do Serviço Especializado em Engenharia Segurança e Medicina 

do Trabalho (SESMT) parcial ou inexistente e grau de risco 3 conforme NR4 que 

estabelece o dimensionamento do quadro de pessoal de saúde e segurança do 

trabalho nas empresas (Figura 25) 
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Lembrando que o grau de risco da empresa é estabelecido de acordo com a natureza da 

atividade econômica, tomando como base seu respectivo código CNAE - Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas. 

 

Figura 25 – Dimensionamento do quadro pessoal de saúde e segurança do trabalho (NR4). 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 

Foram avaliadas alternativas de se considerar uma atuação de mercado por parte da 

Medquality de forma mais dirigida, ou seja, por indústria/setor econômico; entretanto, optou-

se por não adotar este tipo de segmentação de mercado-alvo, haja vista o cenário da alta 

pulverização de concorrentes, baixa qualificação dos profissionais de mercado e das 

informações obtidas na fase de diagnóstico deste trabalho, principalmente das informações 

extraídas nos estudos de mercado por meio das pesquisas de campo e das entrevistas individuais 

junto a especialistas do setor. 
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5.3 Oferta de Valor 

De acordo com Zubac et al.  (2010), a respeito de RBV e criação de valor, pontua-se 

que a habilidade da empresa performar no mercado depende de como está sua capacidade de 

entregar benefícios para os clientes-alvo por meio de seus recursos, e as empresas devem se 

assegurar disso mediante a efetiva gestão de suas capacidades e habilidades (capabilities). Essas 

capacidades e habilidades podem ser: operacionais, dinâmicas e competências-chave (core 

competences). 

Foram identificados como aspectos essenciais relacionados aos recursos e capabilities 

da Medquality a formação, a especialização e a experiência dos profissionais, certificações e 

reconhecimentos obtidos no mercado e a expertise técnica, bem como a capacidade relacional 

com clientes e o uso de tecnologia e de sistemas de informação. 

A oferta de valor da Medquality está apoiada nas análises e resultados do estudo de mercado 

realizados na etapa de diagnóstico, com o fundamento de atender três públicos específicos: 

a) Clientes – visa atender suas necessidades e expectativas, haja vista a demanda por 

serviços de prevenção a doenças e acidentes do trabalho e a melhoria na gestão dos 

processos e métricas/indicadores, 

b) Funcionários dos clientes – visa proporcionar melhor nível de informações a respeito 

do seu ambiente de trabalho e aspectos relacionados a saúde, qualidade de vida e 

bem-estar, customizados e compatíveis com a realidade de cada indivíduo, 

envolvendo suas necessidades, hábitos e costumes.  

c) Acionistas – diante das ações implantadas, espera-se alcançar uma melhor satisfação 

dos clientes e dos seus funcionários, permitindo que a Medquality possa alcançar 

melhores resultados de margem e de receita, originados na ampliação do escopo de 

prestação de serviços junto aos clientes atuais e na prospecção de novos clientes. 

A solução proposta para criação de valor da Medquality contempla o uso de um sistema 

integrado, atuando de forma preventiva na identificação de causas que possam gerar doenças 

ou fatores de riscos à saúde e à integridade física dos funcionários, apontando possíveis fatores 

que possam ser pré-mapeados, identificados e atuados de forma a mitigar seus efeitos e 

consequências as empresas e seus funcionários. Concomitante ao uso da tecnologia e do sistema 

de gestão integrada, o foco de atuação da Medquality é preservar a pessoalidade e as relações 

de maior proximidade com os clientes, que devem permanentemente nortear as relações 

médico-paciente. Neste sentido, o foco de atuação deve ser atender as necessidades e 
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expectativas dos clientes (funcionários dos clientes contratantes), promovendo um foco de 

atuação B2B2C (business to business to consumer). 

Foram estabelecidos dois pilares estratégicos que objetivam endereçar os aspectos 

identificados na análise SWOT, Issue tree, bem como no estudo de mercado/pesquisa de campo 

realizados. 

 

Pilar 1: Sistema de Gestão e Tecnologia – Sistema de Gestão Integrado (SGI) 

Este pilar consiste em prover o SGI de saúde e segurança do trabalho, envolvendo: 

acompanhamento de casos clínicos/patológicos, mapeamento de riscos, condução de 

diagnósticos médicos preventivos, exames, atendimentos, medicamentos, emissão e controle 

de laudos, relatórios, auditorias, controle de equipamentos de proteção individual (EPIs), gestão 

de indicadores (doenças ocupacionais, acidentes do trabalho, afastamentos, processos 

previdenciários junto ao INSS, absenteísmo e demais ocorrências), atendendo inclusive 

demandas regulatórias do eSocial. 

Ainda com referência a esse pilar estratégico, optou-se por integrar a tecnologia como 

busca de melhor serviço prestado aos funcionários das empresas clientes, por meio da 

implementação de uma funcionalidade de saúde e qualidade de vida que permitirá aos 

funcionários das empresas clientes da Medquality procederem o autoacompanhamento, 

identificarem e conduzirem ações necessárias que possam promover a condução de hábitos de 

saúde mais saudáveis e sustentáveis, visando obter condições de melhor bem-estar e qualidade 

de vida. 

As figuras 26 e 27 demonstram de forma hipotética um exemplo de informações 

disponíveis com a implantação do SGI, considerando uma empresa teste “GHE”.  

A Figura 27 apresenta o relatório possível identificar os dados cadastrais da empresa 

cliente, CNPJ, grau de risco associado ao CNAE da empresa, número de funcionários total, 

ativos e afastados, número de funcionários por setor, ativos e afastados, número de funcionários 

com exames médicos programados, sinalização da pré existência de riscos de saúde e segurança 

associados a função exercida pelos funcionários 

A figura 28 apresenta a ficha cadastral analítica detalhada individual dos funcionários 

da empresa cliente, que será preenchida e atualizada a cada consulta realizada ou eventual 

ocorrência médica. 
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Figura 26 – Sistema de Gestão Integrado – SGI (cadastro de empresa teste “GHE”). 

Fonte: Medquality (2019). 
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Figura 27 – Sistema de Gestão Integrado – SGI (cadastro/ficha médica de funcionário – nome fictício). 

Fonte: Medquality (2019). 
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Pilar 2: Relacionamento e Serviços – Programa Avançado de Saúde e Segurança (PASS) 

Este pilar consiste em prover condições de viabilização de um posicionamento 

estratégico e modelo de atuação que garanta a entrega de mais benefícios aos clientes, por meio 

da implantação de um Programa Avançado de Saúde e Segurança (PASS), desenvolvendo ações 

que possibilitem a expansão de relacionamento com clientes atuais e gerem a prospecção e 

desenvolvimento de novos clientes, fortalecendo a presença da empresa em mídias sociais e 

patrocínios de eventos corporativos, condução de campanhas educativas e preventivas de saúde, 

bem-estar, segurança e qualidade de vida, envio de artigos/dicas de conscientização de 

segurança/vida saudável, suporte médico necessário em casos específicos (extensível a 

dependentes dos funcionários), bem como desenvolver parcerias com operadoras de planos de 

saúde e medicina em grupo, ONGs e Institutos com foco em palestras e treinamentos, ações de 

qualidade de vida. 

Vale contemplar também a atuação mais proativa junto à associação ABRESST, bem 

como aproximar o relacionamento com órgãos reguladores e fiscalizadores do trabalho e 

previdência social, por meio de presença mais frequente e contínua em eventos, fóruns de 

debate, comissões e grupos de estudos, feiras e palestras. 
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6 PLANO DE AÇÃO 

Com base na solução apontada, composta dos dois pilares de atuação supracitados, foi 

estabelecido um plano de ação, contemplando as principais atividades necessárias e os 

respectivos prazos de realização. 

Para cada um dos pilares propostos, as atividades apontadas possuem uma sequência de 

realização. Não obstante, vale destacar que os pilares funcionariam de forma integrada e com 

as atividades sendo realizadas de forma paralela e independente. 

 

 

Figura 28 – Plano de ação: Cronograma. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Fev

Pilar 1: Sistema de Gestão e Tecnologia 

Sistema de Gestão Integrado - SGI

1.Definição da solução/sistema SGI

2.Definição de clientes-alvo para implantação

3.Obter adesão dos clientes

4.Especifição do projeto

5.Implementação da solução

6.Integração dos dados

7.Operação assistida

8.Go live

9.Monitoramento e ajustes

10.Acompanhamento e gestão

Pilar 2: Relacionamento e Serviços 

Programa Avançado de Saúde e Segurança – PASS 

1.Fortalecer comunicação através das midias socias

2.Patrocinio de eventos, feiras e seminarios

3.Atuação na ABRESST

4.Parcerias com ONGs e Operadoras e planos de saúde

5.Campanhas educativas e de prevançao a saúde

6. Palestras/eventos de MKT Relac. cross-selling

Jan Mar

Criação de valor em saúde e segurança do trabalho

Medquality

2019/2020

Out Nov Dez

Atividades

Jun Jul Ago Set
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7 INTERVENÇÃO 

Foi realizada uma análise dos riscos de implantação da solução contemplada no Pilar 1: 

Sistema de Gestão Integrado - SGI, baseado na International Organization for Standardization 

(ISO) 31000 para identificar os riscos, as probabilidades e os impactos que possam surgir na 

execução do projeto, conforme mostra a Figura 30. 
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Figura 29 – Análise de riscos – Matriz ISO 31000. 

Fonte: adaptada de IFAC (1999, p. 21). 

 

Para mitigar os impactos causados pela presença de anomalias no projeto, cabe à 

organização identificar os riscos, áreas de impactos, eventos, suas causas e consequências 

potenciais com base nas avaliações da organização (ABNT, 2009). 

Os principais riscos analisados foram identificados de acordo com as não conformidades 

que poderão surgir ao longo do processo, o que exige um comportamento estratégico por parte 

da empresa com o objetivo de mitigar os riscos.  

Na Figura 30, uma tabela de gerenciamento dos riscos apresenta, mensurando os 

impactos, probabilidades e as ações para redução dos riscos apontados de forma objetiva. 
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Risco Impacto Probabilidade Ação 

 

 

1. Integração da solução 
Alto Alta 

Proceder análise detalhada das 

informações, processos, sistemas e 

plataforma de dados utilizados pelos 

clientes; 

Elaborar plano estruturado de 

compatibilização. 

 

 

 

2.Implementação da solução Alto Média 

Detalhar plano de ação, envolver equipe 

técnica, estabelecer prazos, ações e 

responsáveis; 

Designação de líder do projeto e 

formalizar condução de mecanismos de 

acompanhamento e ajustes eventualmente 

necessários. 

 

 

 

3.Especificação da solução 
Médio Alta 

Treinar a equipe para proceder 

levantamentos prévios necessários e de 

compatibilização dos sistemas; 

Estabelecer plano de implementação; 

Negociar e validar formalmente com os 

clientes. 

 

 

 

4.Capacitação da equipe interna Alto Baixa 

Atuação conjunta e integrada da equipe 

comercial, técnica e de 

relacionamento/pós-venda na 

apresentação dos benefícios e vantagens 

da solução. Treinamento e qualificação 

das pessoas envolvidas, conduta proativa 

em todas as etapas do processo 

5.Cumprimento das obrigações 

e prazos legais 
Alto Baixa 

Assegurar o pleno entendimento dos itens 

que compõem as obrigações legais e 

prazos estabelecidos, preenchimento de 

todos os requisitos, processos, 

procedimentos e documentações e 

qualificações  requeridas 

Figura 30 – Gerenciamento de riscos. 

Fonte: elaboração do autor. 
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8 AVALIAÇÃO 

Com base na abordagem de Kaplan e Norton (2000) e no alinhamento da proposta de 

valor da Medquality, bem como procedendo a análise dos três vetores estratégicos – customer 

intimacy, operational excellence e product leadership –, constata-se a geração de valor da 

empresa na visão de customer intimacy, cuja ênfase está fortemente apoiada na qualidade dos 

relacionamentos com clientes, excelência na prestação de serviços e abrangência das soluções 

oferecidas. O Balanced Score Card (BSC) foi definido como instrumento de alinhamento da 

estratégia, por meio das perspectivas e mensuração dos componentes-chave de gestão. 

Foram definidas e adotadas as perspectivas-padrão usualmente estabelecidas e 

recomendadas para implantação do BSC – financeira, cliente, processos internos e profissionais 

(aprendizagem/crescimento) – como base para instrumentalização e medição da eficácia da 

geração de valor da empresa. 

De acordo com essas premissas, foi considerado o crescimento da receita, margem 

operacional e geração de caixa como componentes da perspectiva financeira do BSC. A 

perspectiva dos clientes está suportada por pesquisas de qualidade e satisfação de serviços, 

renovação de contratos vigentes e novos contratos gerados por indicação de atuais clientes 

(“leads de clientes”). A perspectiva de processos internos está baseada em prazos de emissão 

de relatórios/laudos, aderência e qualidade dos relatórios emitidos e resultados de auditorias e 

fiscalizações. A perspectiva dos profissionais, também reconhecida como 

aprendizado/crescimento, está baseada em processos de aprendizagem interna, certificações dos 

profissionais técnicos/especializados e programas de reconhecimento/incentivo vinculados aos 

resultados da pesquisa de qualidade e satisfação de clientes. 

As perspectivas definidas devem ser acompanhadas, medidas e geridas por meio das 

seguintes bases de indicadores estratégicos do BSC (Figura 31):  

A. Perspectiva Financeira:  

1. Nível de Receita;  

2. Margem Operacional; 

3. Geração de Caixa. 

 

B. Perspectiva dos Clientes:  

1. Pesquisa de qualidade e satisfação de clientes; 

2. Renovação de contratos; 

3. Novos leads por indicação de clientes atuais. 

 

C. Perspectiva de Processos Internos:  

1. Prazo de emissão de relatórios e laudos; 

2. Compliance legal das documentações; 

3. Resultados das auditorias e fiscalizações. 
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D. Perspectiva dos Profissionais:  

1. Aprendizagem interna;  

2. Certificações; 

3. Incentivo, reconhecimento e pesquisa de satisfação interna. 

 

A partir desta oferta de valor, espera-se proporcionar: 

a) aos clientes diretos (B2B): melhoria do nível de serviço, provendo informações 

integradas e consistentes sobre saúde e segurança do trabalho de seus 

profissionais, permitindo maior assertividade na tomada de decisões e 

promovendo ações preventivas educativas que permitam melhorar riscos de 

doenças clínicas e acidentes do trabalho. 

b) aos funcionários dos clientes (B2C): proporcionar condições mais saudáveis no 

ambiente de trabalho, que possam evitar doenças clínicas futuras, bem como 

obter maior conscientização de aspectos relacionados a saúde e bem-estar. 

c) aos acionistas: maior valor da empresa (valuation), haja vista o crescimento da 

receita e melhoria da margem operacional. 

 

 

Figura 31 – Balanced Score Card da Medquality. 

Fonte: elaboração do autor. 
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Evoluímos na construção dos indicadores das quatro perspectivas do BSC e com as 

métricas e metas para a perspectiva financeira, enquanto estão sendo definidas as metas das 

métricas para as demais perspectivas. As perspectivas e métricas são: 

 

Tabela 1 

 

Nota. Medquality (2019). 

 

Outro aspecto importante que foi considerado como base para avaliação dos resultados 

provenientes da implantação da solução proposta foi o próprio desempenho financeiro previsto 

versus realizado, por meio da análise do Demonstração dos Resultados Financeiros (DRE) da 

Medquality. Entretanto, por razões de confidencialidade, esses dados estão apresentados em 

bases simuladas (base 100). 

 

 

Perspectiva Financeira 2019 2020 2021

Métricas

1. Receita Operacional .+10% .+12% .+14%

2. Margem Operacional .+12% .+16% .+20%

3. Caixa a definir a definir a definir

Perspectiva Clientes

Métricas

1. Pesquisa de qualidade e satisfação a definir a definir a definir

2. Renovação dos contratos 80% 90% 95%

3. Novos leads por indicação a definir a definir a definir

Perspectiva Processos 

Métricas

1. Prazos emissão relatórios e laudos a definir a definir a definir

2. Compliance  das documentações a definir a definir a definir

3. Resultado das auditorias/fiscalizações a definir a definir a definir

Perspectiva Profissionais

Métricas

1. Aprendizagem interna a definir a definir a definir

2. Certificações .60% .70% .80%

3. Incentivo - Pesquisa satisfação int. a definir a definir a definir

Indicadores - Balanced Score Card
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Tabela 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Medquality (2019). 

 

 

 

 

Período  2018R  2019R+F  2020P  2021P 

Receita Líquida Total 100,0         112,0          127,3          147,8         

CustoTotal (61,9)          (66,8)           (75,4)          (82,2)          

Lucro Bruto 38,1           45,2             51,9            65,7            

Margem Bruta 38,1% 40,3% 40,8% 44,4%

Desp. Gerais (21,0)          (20,1)           (21,3)          (23,5)          

Despesas Adm (14,5)         (11,7)          (12,4)          (13,2)         

Despesas Mkt/Comercial (6,5)           (8,4)             (8,9)            (10,3)         

Margem Despesas -21,0% -17,9% -16,8% -15,9%

EBITDA 17,1           25,1             30,6            42,2            

Margem EBITDA 17,1% 22,4% 24,0% 28,5%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (Simulado)

17,1 

25,1 

30,6 

42,2 

EBITDA
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como desafio apoiar a Medquality em criar um valor superior aos 

seus clientes atuais e potenciais por meio da revisão dos processos, implementando ações 

inovadoras e passíveis de replicação. Buscou-se integrar as etapas da cadeia de valor do setor 

de saúde e segurança do trabalho, almejando alcançar excelência na prestação de serviços e 

superar as expectativas dos clientes.  

O setor de medicina e segurança do trabalho no Brasil é bastante recente, mais 

solidamente formado a partir de 1994 com a criação da NR-7, que instituiu o PCMSO, da NR-

9, que criou o PPRA, e das demais normas que vieram na sequência. Ele é fortemente pautado 

por aspectos regulatórios, e seu desenvolvimento foi fomentado por meio do surgimento de 

diversos prestadores de serviços orientados a apoiar as empresas a atender os requisitos 

estabelecidos pelas normas reguladoras. 

Com base na metodologia para trabalhos práticos e aplicados de Marcondes et al. 

(2017), e visando obter um diagnóstico mais aprofundado da situação atual da Medquality, 

foram identificadas a estrutura organizacional e a cadeia de valor da empresa, após a revisão do 

planejamento estratégico, quando foram conduzidas sessões de avaliação das oportunidades 

existentes visando aumentar a demanda dos atuais clientes, ampliar o escopo e melhorar o nível 

de serviços prestados, além de preencher uma lacuna temporal existente de apoiar os clientes a 

cumprir as exigências e obrigações legais do eSocial. 

Optou-se por formar uma proposta de valor cujo foco seria prover serviços em saúde e 

segurança do trabalho de forma integrada, atuar em ações de prevenção à acidentes e doenças 

e prover atendimento às demandas dos clientes com maior interação e flexibilidade. Constatou-

se também a necessidade de que a atuação estivesse fortemente alavancada na escala por meio 

do número de vidas administradas, ou seja, funcionários dos clientes, e na inovação mediante 

o relacionamento mais próximo e pessoal junto a esses funcionários e seus respectivos 

familiares. 

No que tange ao estudo de mercado realizado, que contou com a participação de 124 

respondentes na qualidade de compradores deste tipo de serviço, e com a colaboração de 12 

empresas concorrentes, além das entrevistas qualitativas formadas por pessoas expoentes deste 

setor, pôde-se constatar a demanda por uma expressiva melhora no nível de qualidade da 

prestação de serviços e de know how das empresas provedoras de medicina e segurança. 

Além disso, foram apontadas necessidades de melhor ofertar ações de caráter 

preventivo, conscientização das pessoas envolvidas (profissionais, gestores, executivos, 
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empresários e funcionários das empresas) sobre a importância da medicina e segurança do 

trabalho e da adequada capacitação e treinamento dos profissionais do setor. 

Essas análises estruturais realizadas, revisão do planejamento estratégico e do foco de 

atuação, e principalmente das contribuições colhidas do estudo de mercado, desdobraram na 

aplicação da matriz importância vs. desempenho, por meio da avaliação dos itens componentes 

da escala de importância entre critérios ganhadores de pedido, qualificadores e pouco 

relevantes, quando comparados com os itens que constituem a escala de desempenho, sendo 

melhor, igual ou pior que os concorrentes. 

Com base nessas contribuições foi possível concluir o diagnóstico, apontando que o 

setor de saúde e segurança do trabalho está inserido a) num ambiente composto de uma forte 

regulação governamental; b) da existência de diversos concorrentes no mercado; c) de clientes 

que têm manifestado seu posicionamento e desejo por melhorias na qualidade da prestação de 

serviços e na expectativa de oferta de serviços adicionais; d) de uma cadeia de valor formada 

por vários fornecedores e parceiros. 

A análise de mercado ratificou a identificação de oportunidades de ampliação de escopo 

de serviços por parte das empresas do setor. A Medquality, sendo percebida e reconhecida como 

empresa que presta serviços de qualidade, possui alta qualificação e especialização de seus 

profissionais e forte capacidade relacional. Estes são importantes aspectos que contribuíram em 

seu posicionamento estratégico e no foco na geração de valor aos clientes. 

Desde o início deste projeto, envolveu-se a administração da empresa, seus acionistas, 

conselheiros e gestores, assim como as informações de mercado junto a clientes, concorrentes 

e especialistas que possibilitaram substanciar, de forma bastante apropriada, a análise das 

direções de desenvolvimento de estratégicas, estabelecendo um posicionamento para a criação 

de valor aos seus clientes atuais e futuros. 

O entendimento é de que a Medquality deve priorizar o desenvolvimento de ações 

preventivas e campanhas e a condução de processos integrados de saúde e segurança, sem 

obviamente perder de vista itens relacionados a qualidade, know how, relacionamento e preços 

de seus serviços. 

Com base no posicionamento estratégico definido, desdobrou-se o detalhamento dos 

processos e atividades que resultassem na maior geração de valor, construindo uma nova cadeia 

de processos, desenvolvendo ações de forma sequencial e integrada, permitindo principalmente 

a replicação das atividades a todos os clientes. As atividades que compõem o processo de pós-

venda/entrega foram redesenhadas, passando a ser compostas da implantação de um sistema de 

gestão integrado de saúde e segurança do trabalho, a análise das relações causas-efeitos das 
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doenças ocupacionais, clínicas e de afastamento, e a elaboração e a proposição de programas e 

ações preventivas e campanhas educativas, e o suporte/assistência ao cliente. 

A solução proposta para a Medquality buscou alcançar maior oferta de valor aos 

clientes, por meio da RBV e da gestão das capacidades, habilidades e competências da empresa, 

haja a qualificação técnica e certificação de seus profissionais. 

O SGI, que compõe o pilar tecnologia da solução proposta, permite a aplicação e 

potencialização de sua utilização. Ele foi desenvolvido para atender as características e 

particularidades da saúde e segurança e de sua cadeia de valor, e sua formatação permite a 

replicação em clientes e funções de diversos setores e atividades, permitindo a atuação de forma 

preventiva na identificação de causas que possam gerar doenças ou fatores de risco à saúde e 

integridade física das pessoas, apontando possíveis fatores que possam ser identificados e 

atuados de forma a mitigar suas causas, efeitos e consequências. 

O PASS, que compõe o pilar relacionamento da solução proposta, pauta o ineditismo 

por meio da inovação em processos. Ele foi construído para preencher um vácuo apontado pelos 

clientes quando da realização do estudo de mercado e reconhecido pelos próprios especialistas 

da área, uma vez que busca exatamente contemplar o estímulo à pessoalidade das relações, 

maior proximidade com clientes, contatos preventivos por meio de consultas com funcionários 

dos clientes e respectivos familiares, realizando o acompanhamento técnico especializado dos 

casos clínicos e patologias pré-existentes e potenciais, procedendo os devidos registros e 

procedimentos pertinentes. 

A integração coordenada na implantação eficaz desses dois componentes, SGI  e PASS, 

caracterizam a maior complexidade da solução proposta, uma vez que requer o entendimento 

prévio das características, demandas e oportunidades de melhorar as condições de trabalho e do 

ambiente dos clientes e de seus funcionários, promover o alinhamento e aceitação dos 

benefícios e vantagens que a solução integrada oferece, gerenciar e mitigar eventuais 

resistências de caráter cultural e comportamental – haja vista a sensibilidade e confidencialidade 

dos assuntos em questão –, desenvolver conjuntamente um plano de trabalho contemplando 

etapas, prazos e responsáveis, promover as devidas adequações técnicas e eventuais 

customizações pertinentes, garantir o permanente acompanhamento e envolvimento do cliente 

na implantação, compartilhar status e evoluções, proceder eventuais ajustes e correções 

necessários como forma de assegurar a efetiva e completa implantação da solução. 

Os principais riscos e dificuldades da implantação da solução proposta se concentram 

em duas naturezas: o primeiro, de natureza técnica, envolve questões relacionadas a 

especificação, implementação e integração da solução junto a plataformas e sistemas atuais dos 
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clientes; o segundo, de natureza comportamental, envolve o entendimento, engajamento, 

adesão e satisfação dos clientes e dos seus funcionários. As ações previstas para mitigação 

destes riscos estão baseadas nos princípios e metodologia de gestão de projetos para questões 

de natureza técnica da implantação, e no que se refere a questões de natureza comportamental 

e cultural estão a preparação, capacitação, qualificação e certificação dos profissionais da 

Medquality. Ressalta-se, sobretudo, que a atuação e abordagem mais humanista e de 

proximidade no relacionamento pessoal são fatores fundamentais e críticos de sucesso. A 

urgência desta implantação pode ser caracterizada como recomendável, pois apesar de não ser 

um fator determinante para o sucesso, deve ser interpretado como fator de vantagem 

competitiva para diferenciação de mercado e aceleração da curva ascendente de resultados da 

Medquality. 

O permanente monitoramento e a gestão da solução proposta se propõem a assegurar o 

êxito da implantação. Para tanto, foram estabelecidas as quatro perspectivas-padrão do BSC 

(financeira, clientes, processos internos e aprendizado/crescimento) como alicerces do processo 

de alinhamento da estratégia, acompanhamento gerencial e avaliação da performance, visando 

ao atingimento consistente dos resultados esperados.  

A criação de valor proposta para este trabalho tem a expectativa de contribuir na geração 

de maior ganho aos clientes da Medquality, por meio da melhoria do nível de serviços e 

atendimento às suas necessidades e expectativas; maior ganho aos funcionários dos clientes que 

contratam os serviços da empresa, por meio das melhorias nas condições de trabalho e da saúde 

e bem estar; e maior ganho aos acionistas da empresa, por meio da potencialização do seu valor 

de mercado. 

É importante apontar também que o impacto econômico desta proposta de criação de 

valor vislumbra uma melhoria de produtividade dos trabalhadores e consequentemente melhor 

resultado operacional para as empresas e para o setor empresarial brasileiro, e o impacto social 

possibilitará uma melhor condição de saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. 
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