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1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 

A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora foi fundada em 06 de Agosto de 1854, 

sendo a terceira instituição mais antiga da cidade de Juiz de Fora/MG.  

 

Fundamentada na filantropia, a instituição consegue aliar tradição e reconhecimento 

nacional às novas práticas de gestão de hospitalar, inovando em conceitos capazes 

de proporcionar uma melhor experiência aos pacientes, que totalizam 

aproximadamente 120.000/ano, sendo 65% dos atendimentos direcionados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

Hoje, com aproximadamente 500 leitos, a instituição é o maior hospital da Zona da 

Mata Mineira. O plano de saúde da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, 

designado PLASC, foi fundado em 1984.  

 

Atualmente é a principal fonte de receita para o hospital, representando 

aproximadamente 70% da mesma.  

 

O crescimento médio anual do número de beneficiários Plasc foi de aproximadamente 

0,67% nos 3 últimos anos (2016 a 2018), conforme tabela abaixo.  

 

 

 

Esse pequeno crescimento do Plasc é reflexo da grave crise econômica na qual se 

encontra o país e é corroborado por dados da ANS, sobre retração de 0,2% em planos 

de saúde no primeiro semestre de 2019.  

 

Em Dezembro de 2018 haviam 47.196.236 beneficiários em todo o país. Em Junho de 

2019, tal indicador atingiu 47.104.169 beneficiários em planos de saúde.  

 

Além de se buscar um maior crescimento do número de beneficiários Plasc (foco em 
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quantidade), também era necessário priorizar beneficiários mais jovens, com 

esperadas taxas de utilização de serviços (sinistralidade) menores, pois a distribuição 

por faixa etária, em Dezembro de 2018, mostrava uma maior concentração em idade 

igual e/ou superior a 59 anos (28,3%), conforme tabela abaixo.  

 

 

 

Diante de tais indicadores, o desafio era claro: aumentar a quantidade de beneficiários 

Plasc através da adesão de pessoas mais jovens, de modo a equilibrar a distribuição 

por faixa etária, potencializando uma menor sinistralidade da “carteira” do plano de 

saúde, proporcionando maiores receitas ao hospital. 
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2 – PLANO DE AÇÃO IMPLEMENTADO 

 

 

Diante de tamanha complexidade a ser analisada, a equipe de projeto definiu 

pequenas entregas ao longo dos meses subsequentes, de modo a se criar sinergia 

entre todas as ações, potencializando o aumento de vendas esperado.  

 

2.1 – MATRIZ SWOT (MARÇO/2019)  

 

A primeira ação implementada visou responder às simples perguntas:  

 

(1) Por que vendemos?  

(2) Por que perdemos vendas?  

 

Esses questionamentos demandaram uma profunda reflexão dos nossos pontos fortes 

e pontos fracos, o que nos fez identificar a necessidade de criação da matriz SWOT – 

conhecida ferramenta para análise de cenários internos e externos, forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças.  

 

A matriz SWOT encontra-se abaixo e evidenciou que era necessário atuar no mercado 

de planos de saúde de Juiz de Fora, visto que os concorrentes diretos estavam se 

reorganizando e que nosso posicionamento de mercado era focado em certas classes 

sociais/econômicas. 

 

2.2 – POSICIONAMENTO DE MERCADO (ABRIL/2019)  

 

Nunca havia sido realizada uma pesquisa de mercado visando compreender as 

diferenças de preço, em planos de saúde, praticados na cidade de Juiz de Fora e 

região, principalmente porque um dos concorrentes diretos (Oper. “B”) ainda estava se 

posicionando entre a Santa Casa (Plasc) e a maior operadora da região (Oper. “A”) 

com mais de 120.000 vidas. Não estava clara a estratégia desta terceira operadora 

(“B”).  

 

O primeiro gráfico (Planos Individuais/Familiares) evidenciou que as ofertas do Plasc 

eram 22% e 32% mais baratas, além de confirmar o posicionamento de preço da 
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terceira operadora (“B”): entre as outras duas já estabelecidas.  

 

O segundo gráfico (Planos Empresariais/Coletivos) evidenciou que as ofertas do Plasc 

eram 11% e 14% mais baratas, mostrando um cenário muito mais agressivo em 

termos de preços de mercado.  

 

Com base nestas evidências de que o maior ponto forte da Santa Casa de 

Misericórdia de Juiz de Fora, em termos de vendas de plano de saúde através do 

Plasc, estava no posicionamento de preço, fator decisivo de escolha pelo cliente, a 

missão se tornou clara em evidenciar esse diferencial através de divulgação/mídias, 

aliando a imagem de “tradição” com o slogan já adotado desde 2016 pela instituição 

“mais nova para você”, removendo “pré-conceitos” contra a Santa Casa.  

 

As demais ações se fundamentaram nessa premissa de aproximar os clientes 

potenciais à melhor oferta (posicionamento de preço) do mercado, embora fossem 

notórias as restrições de infraestrutura e hotelaria da Santa Casa, mas o que seria 

“revertido” com a nova imagem de inserção de inovações e novas tecnologias na 

gestão hospitalar, realçando mudanças esperadas para os anos vindouros.  

 

 

 

2.3 – 1ª CONVENÇÃO DE VENDAS DO PLASC (MAIO/2019)  

 

A primeira Convenção de Vendas do Plasc contou com aproximadamente 30 pessoas, 

envolvendo principalmente os vendedores (Planos Familiares/Individuais e Planos 

Empresariais/Coletivos), além de líderes importantes para a implementação de 

mudanças e melhorias que seriam identificadas durante e após o encontro. 

 

 O evento surpreendeu as expectativas porque demonstrou o poder do trabalho em 
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equipe, nivelando todos os envolvidos em vários temas cujo conhecimento estava 

restrito a experiências anteriores de alguns poucos. Além disso, tanto a matriz SWOT 

quanto o posicionamento de mercado foram avaliados, por todos.  

 

A oportunidade de integração entre a Santa Casa (visão hospitalar) e as práticas de 

vendas de planos de saúde Plasc (visão comercial), se potencializaram e foram 

descobertos vários outros diferenciais de mercado, como o programa Vida Saudável, 

o Espaço Clínico, novas unidades de vendas em outras cidades da região, etc.  

 

A equipe de Vendas Plasc encontra-se na foto abaixo.  

 

 

2.4 – APLICATIVO / AGENDAMENTO ONLINE DE CONSULTAS (JUNHO/2019)  

 

Tradicionalmente, o agendamento de consultas é realizado por contato telefônico e 

esse meio de comunicação possui um público cativo (clientes) que aprecia a interação 

com um funcionário da operadora de plano de saúde, permitindo uma interação até 

mesmo mais ampla do que a simples marcação de consultas, como tirar dúvidas, 

entender o perfil e histórico do médico, esclarecer meios de acesso à Santa Casa, 

dentre outros.  

 

Entretanto, também é sabido que o número de celulares/smartphones no Brasil já 

superou a marca de 230 milhões, sendo superior à própria polução brasileira estimada 

em 210 milhões de pessoas.  

 

Além disso, o perfil cada mais conectado dos clientes cria um comportamento 

empoderado que busca solução rápida para as demandas do dia a dia.  

 

Além de criar uma melhor experiência aos clientes atuais, a adoção de novas 

tecnologias é capaz de atrair os jovens que se identificam e adotam aplicativos e 
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smartphones no dia a dia, o que corrobora a estratégia de atração de novos 

beneficiários com menor faixa etária.  

 

As telas do aplicativo (app) estão demonstradas abaixo e o próprio “app” encontra-se 

disponível para download na GoogleStore e AppleStore.  

 

 

 

2.5 – PATROCÍNIO À CORRIDA DA FOGUEIRA (JULHO/2019)  

 

Foi realizada no dia 13 de Julho de 2019, na cidade de Juiz de Fora, a tradicional 

Corrida da Fogueira. A primeira edição ocorreu em 1942 e esta é a prova mais famosa 

da região da Zona da Mata Mineira (área de atuação em vendas de planos de saúde). 

Reúne aproximadamente 3.000 inscritos a cada ano e o trajeto é na principal via da 

cidade: Avenida Rio Branco, sendo inclusive o endereço da Santa Casa de 

Misericórdia de Juiz de Fora (Bairro Passos).  

 

Unir a imagem de uma prova com tamanha tradição à jovens atletas e todos os 

amantes de corrida, representa a própria busca pela união de tradição da Santa Casa 

com um atrativo “mais jovem” do plano de saúde, alavancando vendas e atraindo a 

faixa etária desejada. A prova conta com a cobertura televisiva da TV Integração, 

afiliada Globo da região, atingindo uma população de aproximadamente 2,5 milhões 

de expectadores.  
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2.6 – PALESTRAS SOBRE INOVAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS (JULHO E 

SETEMBRO/2019)  

 

No mês de Julho de 2019, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora foi convidada 

para palestrar no evento Digital Day, um evento gratuito e aberto a toda a cidade de 

Juiz de Fora.  

 

O grande objetivo do evento foi mostrar o impacto da transformação digital que 

estamos vivenciando e a Santa Casa pode falar sobre como espera ser impactada 

pelas novas tecnologias.  

 

A Santa Casa teve a oportunidade de divulgar a busca pela sua primeira Healthtech 

(startup de saúde), evidenciando para os mais de 280 presentes que a Instituição está 

se mexendo e buscando melhorias.  

 

Ou seja, o evento tornou-se uma excelente oportunidade de se associar a “tradição” 

com o “novo”, criando uma nova imagem do plano de saúde e potencializando vendas. 

No mês de Setembro de 2019, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora foi 

convidada novamente para palestrar no evento Semana de Engenharia, da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), um evento gratuito e aberto a todos os 

estudantes. Novamente compartilhou-se os impactos esperados pelas novas 

tecnologias na área hospitalar e escutou-se as demandas dos jovens presentes, da 

faixa etária de 18-25 anos – perfil desejado para adesão de novos beneficiários do 

Plasc.  
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2.7 – 1ª RODADA DE PITCH DE STARTUPS DO CRITT/UFJF (AGOSTO/2019)  

 

No dia 16 de Agosto de 2019, a Santa Casa organizou a 1ª Rodada de Pitch de 

Startups do CRITT/UFJF. O CRITT (Centro Regional de Inovação e Transferência de 

Tecnologia) é um departamento da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e 

possui a imissão de fomentar o empreendedorismo e a inovação na região.  

 

Sete startups incubadas no CRITT puderam expor suas soluções e modelos de 

negócios para vários gestores da Santa Casa, pois o objetivo era prospectar novas 

soluções inovadoras para o ambiente de gestão hospitalar.  

 

Todas as startups conheceram a Santa Casa e receberam mentorias dos gestores. As 

oportunidades estão sendo analisadas para o próximo ano (2020).  

 

O evento contou com aproximadamente 40 pessoas e teve ampla cobertura nas 

mídias sociais da Santa Casa e do Plasc, o que permitiu recebermos contatos de 

outras startups da cidade de Juiz de Fora que não faziam parte do programa de 

mentoria do CRITT/UFJF.  
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Ações desta natureza, aproximando tecnologia, startups, jovens empreendedores, 

pequenas empresas e entidades de fomento ajudaram a inserir um perfil mais jovem à 

Santa Casa, potencializando vendas de planos empresariais a esses jovens cuja faixa 

etária se encontra no foco de expansão de beneficiários do plano de saúde Plasc.  

 

 

 

2.8 – EVENTO DE INOVAÇÃO E INCLUSÃO NA SANTA CASA (AGOSTO/2019)  

 

No dia 29 de Agosto de 2019, a Santa Casa de Juiz de Fora recebeu uma das 

Healthtechs “Unicórnios” do mundo.  

 

A OrcamMyEye, startup israelense avaliada em mais de 1 bilhão de dólares, esteve 

representada pela Mais Autonomia, distribuidora exclusiva no Brasil.  

 

O evento focou em Inovação e Inclusão, sendo gratuito e aberto a toda a população 

de Juiz de Fora. Diferentes públicos estiveram presentes, mas destacou-se a 

presença de empresas convidadas pelo Plasc, sendo clientes e potenciais clientes de 

Planos Empresariais/Coletivos.  

 

Discutir inovação dentro das instalações da Santa Casa também foi importante para 

emanar essa cultura de mudança e perfil mais jovem da Instituição.  

 

O evento teve cobertura da TV Integração, afiliada Globo da região, e atingiu, 

novamente, uma população de aproximadamente 2,5 milhões de expectadores, 

reforçando a imagem institucional da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e, 

indiretamente, o plano de saúde, potencializando vendas.  
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2.9 – PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA PERCEPÇÃO DE VALOR AGREGADO 

(AGOSTO E OUTUBRO/2019) 

 

Com foco em evidenciar valor agregado aos beneficiários do plano de saúde e, 

principalmente, criar experiências ao público alvo da expansão do Plasc (faixa etária 

mais jovem), foram criadas parcerias estratégicas como descontos em academias 

(Fribratech) e drogarias/farmácias (PagueMenos), além de outras parcerias que estão 

em negociação para ampliar a rede de benefícios.  

 

 

 

2.10 – NOVA CAMPANHA DE MARKETING DO PLASC (OUTUBRO/2019)  

 

Focada na mensagem “Sou Plasc! Sou Feliz!”, a nova campanha de marketing da 

Santa Casa, visando o aumento de vendas de planos de saúde através do Plasc, 

buscou trazer os “tradicionais símbolos” de família e pessoas felizes, mas com um 

enfoque mais jovem e tecnológico, inserindo tablets e smartphones além dos “filtros” 

tão usuais na ferramenta Instagram. Desta forma, criou-se uma mensagem mais 

focada no público alvo: faixa etária mais jovem. 

 



11
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3 - GANHOS OBTIDOS 

 

 

Foram mensuradas três conquistas impactantes:  

 

(A) Aumento de 4,06% de beneficiários (20x o crescimento médio do mercado 

nacional – 1º sem 2019);  

(B) Aumento de receita anual = R$ 7,44 milhões;  

(C) Aumento recorde de 26,1% na faixa etária de 19-23 anos (mais jovem).  

 

(A) A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora iniciou o ano de 2019 com 50.852 

beneficiários de seu plano de saúde (Plasc). A média histórica de crescimento, entre 

2016 e 2018, é de 0,67%. O 1º semestre de 2019, segundo dados da ANS, revelou 

uma retração de 0,2% no mercado nacional. Contrariando todos esses dados, a Santa 

Casa contabilizou 52.919 beneficiários no dia 23/10/2019, conforme evidência no ítem 

4.7.  

 

 

 

Esses dados representam um crescimento de 4,06% em relação ao ano anterior 

(2018)! Representa um crescimento 6x maior que o observado nos últimos 3 anos da 

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Esses dados representam um 

crescimento 20x maior que o observado no país no 1º semestre de 2019, segundo 

evidências da ANS.  

 

(B) O aumento de 2.067 vidas (52.919 – 50.852), a um ticket médio de R$ 

300,00/beneficiário, representa uma receita mensal média de R$ 620.100,00. 

Considerando o intervalo de 1 ano (12 meses), a expectativa de aumento anual de 

receitas é de 7,44 milhões de reais.  

 

(C) O aumento de 650 vidas (3.142 – 2.492), na faixa etária entre 19 e 23 anos, 

representou um crescimento extraordinário de 26,1%, justamente no público alvo que 
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fomentou toda essa estratégia e ações descritas ao longo deste artigo. Outras faixas 

etárias “jovens” também cresceram, como 7,0% entre 0-18 anos. A distribuição de 

beneficiários ao longo das demais faixas etárias também se alterou e encontrou um 

equilíbrio mais sustentável (histórico de sinistralidade) para a Santa Casa 

(sustentabilidade econômico-financeira).  
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4 – EVIDÊNCIAS 

 

 

4.1 – Número de Beneficiários Plasc, entre 2012 e 2018 Fonte: Sistema MV Soul e 

Consultoria PWC (caio.kruse@pwc.com) 

 

 

4.2 – Faixa Etária dos Beneficiários Plasc, entre 2016 e 2018 Fonte: Sistema MV Soul 

e Consultoria PWC (caio.kruse@pwc.com) 

 

 

 

4.3 – Link com fotos da 1ª Convenção de Vendas (Portal Zine Cultural) 

Fonte: https://www.zinecultural.com/fotos/1-convencao-de-vendas-plasc-hotel-green-

hill  

 

4.4 – Link com fotos da Corrida da Fogueira (Portal Zine Cultural) 

Fonte: https://www.zinecultural.com/fotos/72-corrida-da-fogueira-juiz-de-fora-mg  

 

4.5 – Link com fotos do Evento de Inovação e Inclusão na Santa Casa (Portal Zine 

Cultural) Fonte: https://www.zinecultural.com/fotos/palesta-tecnologia-assistiva-para-

pessoa-com-deficiencia-visual-santa-casa  
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4.6 – Link com Parcerias do Plano de Saúde (site do Plasc) 

Fonte: https://www.plasc.org.br  

 

4.7 – Número de Beneficiários de Plano de Saúde (Plasc) – 23/10/2019 (Relatório 

Power BI) Fonte: Sistema MV Soul e Consultoria PWC (caio.kruse@pwc.com)  

 

4.8 – Faixa Etária dos Beneficiários Plasc em 23/10/2019 (Relatório Power BI) Fonte: 

Sistema MV Soul e Consultoria PWC (caio.kruse@pwc.com) 

 

 

 


