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RESUMO 

O crescimento do turismo médico nacional, acompanhando a tendência mundial, tem se apresentado 
como um segmento promissor para diversos setores, entre eles a hotelaria, tendo em vista o grande 
volume de pessoas que vêm se deslocando de seus países e cidades em busca de tratamentos específicos 
não oferecidos em seus locais de origem, preços mais acessíveis, profissionais altamente qualificados e 
instituições médicas de referência em tratamentos, pesquisa e tecnologia. 
A cidade de São Paulo é um dos grandes pólos que atrai, anualmente, milhares de turistas nacionais e 
internacionais que têm como foco desde os mais simples tratamentos médicos às mais complexas 
cirurgias. Nota-se que mercado hoteleiro paulista ainda não dispõe de acomodações e serviços adequados 
suficientes para atender à demanda por necessidades e limitações específicas destes “turistas-pacientes” 
durante sua permanência. 
Identificada esta demanda, o trabalho em questão objetivou estudar e compreender as características, 
necessidades, expectativas e ansiedades deste segmento-alvo, da maneira mais abrangente possível, e a 
partir daí, desenvolver um produto voltado para o mercado hoteleiro, desenhado “sob medida”, para 
atender as especificidades deste público, que não precisa permanecer internado em hospitais, mas 
apresenta necessidades diferenciadas e demanda cuidados especiais nos períodos pré e pós-cirúrgicos, ou 
ainda, que passa por tratamentos prolongados longe de suas origens. 
A escolha da localização é justificada pela presença de um pólo de hospitais e clínicas de referência 
localizados no Bairro Vila Clementino (São Paulo/SP) e arredores e pela ausência de empreendimentos 
que ofereçam serviços especializados e acomodações apropriadas para atender a demanda identificada. 
Lastreado pela forte demanda e pela ausência de concorrentes de mesmo nível de qualidade e 
especialização, o empreendimento se apresenta como uma oportunidade de negócio diferenciada, que irá 
assegurar aos investidores, incorporadores e operadores a obtenção de resultados atraentes. 
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MEDICAL TOURISM HOTEL 

ABSTRACT 

 
The growth of Medical Tourism in Brazil, following a global trend, has been beneficial to various 
business segments, among them the Hotel Business. In fact, a great number of people come from different 
cities and countries in search of specific medical treatments that may not be available in their home 
places; more affordable treatment costs; highly qualified professionals and medical institutions that have 
become a reference in specific treatments, research and technology. 
The city of São Paulo is one such destination which annually attracts thousands of national and 
international tourists, whose ailments can span from the simplest medical treatment to a very complex 
surgery. It is noticeable that the Hotel business in Brazil does not offer adequate services and 
accommodation as yet, to satisfy the demand for these specific needs and to address the constraints 
experienced by these “tourist-patients” during their stay. 
This demand being identified, the present analysis focuses on studying and understanding the 
characteristics, the needs, the expectations and the anxieties of this segment in the most comprehensive 
manner. From that point on, the objective is to develop a product for the hotel business which is 
specifically designed to meet this public’s specific needs. The final product is aimed at patients who do 
not need to stay in hospitals, but who have different needs and require special care during pre or post 
surgical periods or during long-term treatments undertaken far from home. 
The hotel’s strategic location – next to a pool of renowned hospitals and medical clinics based in Vila 
Clementino (São Paulo, SP) and surrounding areas – its exclusive services, the comfort and details of its 
apartments, its accessibility to people with different levels of mobility and the specialized treatment 
provided by its staff make the proposed hotel a unique and innovative concept in the regional market, 
meeting a demand which has not yet been satisfied. 
A field research in the analyzed area led us to conclude that there are no hotels which provide specialized 
services and proper accommodation for the identified demand. Even though they do not offer any specific 
structure or service, the hotels in the competitive set feature high occupancy rates because of the great 
number of people who look for accommodation in the area during treatments in nearby hospitals and 
clinics. 
Based on a strong demand and on the absence of qualified or specialized competitors, the proposed hotel 
is a business opportunity unlike any other, which will certainly provide attractive results to its investors, 
developers and operators. 
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1. INTRODUÇÃO 

O turismo médico no Brasil está sendo reconhecido por profissionais e autoridades 
governamentais como um dos mais promissores segmentos de hotelaria, devido ao crescente 
volume de pacientes de outros países que viajam para tratamentos médicos, tanto de países em 
desenvolvimento como também alguns considerados de primeiro mundo. O aumento do custo da 
saúde nos Estados Unidos e na Europa, tem levado cada vez mais pessoas a avaliarem a 
possibilidade de realizar algum procedimento médico em outro país e não onde residem. Embora 
em alguns países seja conhecido internacionalmente como “turismo médico” e em outros como 
“turismo de saúde”, a atividade está relacionada mais à medicina que necessariamente ao 
turismo, sendo a relação com o turismo apenas a viagem e as atividades complementares ao 
tratamento médico, que antecedem ou ocorrem posteriormente ao tratamento. 
O “turismo médico” não se caracteriza apenas por viagens internacionais para diferentes países. 
Há um grande número de pacientes no Brasil que viajam para regiões caracterizadas como pólos 
hospitalares e de tratamentos, como o Bairro da Vila Clementino em São Paulo, em busca de 
tratamentos especializados, aos quais eles não têm acesso em suas localidades de residência. 
Neste mercado, identificamos um segmento de “turistas pacientes” que se deslocam para 
tratamentos e cirurgias e necessitam de hospedagem com serviços e características específicos 
enquanto permanecem longe de suas casas. O Hotel voltado para o “turismo médico” é 
apresentado a seguir como uma alternativa inovadora para esse público-alvo1. 
 

2. OPORTUNIDADE DE MERCADO – IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

A estimativa anual de “turistas pacientes” que vêm ao Brasil em busca de tratamento médico 
aliado ao turismo, segundo Godoi (2009) é de 40.000 pessoas. Este é o turista que em média 
permanece mais tempo no País (22 dias) e mais gasta (US$ 120 por dia), conforme dados do 
Ministério do Turismo (2003), confirmados ainda por reportagem publicada na Revista Veja São 
Paulo (26-maio-2010). Conforme a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2007 e 2008, 
foram realizadas no Brasil 457 mil cirurgias estéticas, sendo 3% para estrangeiros, com maioria 
vinda dos Estados Unidos, Itália, França, Portugal, Inglaterra e Japão. Foram realizadas outras 
172 mil cirurgias reparadoras no mesmo período. 
Publicação da Veja São Paulo (maio 2010), demonstra que em 2009, 900 mil pessoas passaram 
por São Paulo para realizar algum tipo de tratamento médico ou estético, sendo 50.000 
estrangeiros vindos principalmente dos Estados Unidos, Angola, Europa e América Latina. 
Tanto no âmbito nacional como internacional, podemos citar exemplos de empreendimentos 
neste segmento, como hospedarias ao redor do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, 
o Comfort Hotel Ilha do Leite em Recife e o Mayo Clinic, uma organização não governamental, 
reconhecida internacionalmente, com unidades em Arizona, Flórida e Minnesota, nos EUA. 
Segundo Godoi (2001), o turista-paciente vem acompanhado, e em 50% dos casos, com mais de 
um acompanhante, e permanecem na região por tempo superior ao período do tratamento. Para 
pacientes que vêm a São Paulo para procedimentos cirúrgicos, a demanda por hotéis ocorre em 
praticamente todos os casos. Enfatizamos que não são apenas estrangeiros que buscam 
tratamentos em São Paulo, mas são muitos os pacientes vindos de outras partes do Brasil sendo 

                                           
1 O presente trabalho foi orientado pelos professores Prof. Dr. Marcelo Vespoli Takaoka e Professor Michael Willy 
Asmussen, no curso de MBA “Real Estate: Economia Setorial e Mercados” do Programa de Cursos de Extensão da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - EPUSP. 
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que a grande maioria tem boas condições financeiras para arcar com as despesas de passagens 
aéreas, hospedagem e gastos com alimentação, souvenir e até mesmo atividades de turismo. 
Segundo reportagem da revista Veja, em 2005, cinco hospitais – o Hospital do Coração, o Sírio-
Libanês e o Samaritano, em São Paulo, o Hospital Brasília, no Distrito Federal, e o Moinhos de 
Vento, em Porto Alegre – criaram um consórcio com o objetivo de investir 1,5 milhões de Reais 
na divulgação dos serviços de saúde brasileiros na América Latina, na África e no Oriente 
Médio. São regiões repletas de clientes em potencial para médicos e hospitais do Brasil, e, 
conseqüentemente para hotéis voltados para este público. 
Atentos a esta demanda e, inspirando-se em modelos estrangeiros, hospitais como Sírio Libanês, 
São Luis, Oswaldo Cruz e Beneficência Portuguesa, vêm adaptando acomodações e agregando 
serviços de hotelaria aos pacientes. 

3. MOTIVAÇÃO DA ESCOLHA DO LOCAL 

O Bairro Vila Clementino se estruturou nos anos 1930, em torno do Hospital São Paulo, primeiro 
hospital universitário da cidade, e da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), que 
cresceu ocupando centenas de imóveis. Cerca de 50 mil pessoas circulam por dia nesse pólo de 
estudo e serviços médicos. Só a universidade tem 18 mil alunos e 1,1 mil médicos2. 
Lançado em 2007 e retomado 2009, o projeto “Bairro Universitário”, objetiva reurbanizar a 
região, remodelar o transporte, a circulação de veículos e pedestres, prever espaços para 
instalação de atividades de lazer, cultura e serviços, além de prever para a UNIFESP, quatro 
prédios com 37 mil metros quadrados na primeira etapa e mais dois na segunda fase. Parte das 
melhorias previstas já foi executada e parte está em execução. 
A região abriga diversas instituições de ensino e assistência, como APAE (Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais), AACD (Associação da Assistência à Criança Deficiente), GRAAC 
(Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), Fundação Dorina Nowill para Cegos, 
Associação Cruz Verde, além de clínicas, laboratórios e inúmeros estabelecimentos como lojas e 
livrarias atuantes na área médica, o que caracteriza fortemente o entorno. 
Abriga ainda hospitais de referência tais como Hospital São Paulo, Hospital Paulista, Hospital do 
Rim e Hipertensão, Hospital Edmundo Vasconcelos, Hospital do Servidor Público, Hospital 
Dante Pazzanese, Hospital Santa Cruz, Hospital Abreu Sodré (vinculado à AACD), Hospital 
Rubem Berta, os quais atendem um elevado número de pacientes, que se deslocam para a região 
em busca de cirurgias e tratamentos. 
A ocupação característica do bairro aliada à infra-estrutura apresentada, torna o local altamente 
atraente e apropriado para a implantação do Hotel voltado para o segmento de “turismo-médico”. 
A implantação do empreendimento estudado foi proposta para um terreno com aproximadamente 
3600m2, localizado nas proximidades da Av. Rubem Berta, com fácil acesso para os principais 
hospitais, clínicas e laboratórios da região. O referido terreno apresenta potencial construtivo 
C.A. de 2,00 (duas vezes a área do terreno) e permite uma ocupação de até 70%. 

4. PÚBLICO ALVO 

                                           
2 O BAIRRO QUE VIROU CAMPUS: Formada em torno do Hospital São Paulo e da Unifesp, Vila Clementino é 
pólo de ensino. Estadão Online, 29 jun. 2009. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,o-
bairro-que-virou-campus,395110,0.shtm>. Acesso em: 15 abr. 2010. 

 

 



Página 3 de 15 

 

O público alvo são pessoas de todas as idades (desde crianças até idosos) que se deslocam de sua 
cidade, estado ou país, com o objetivo de realizar cirurgias e/ou tratamentos especializados. 
Muitos desses tratamentos e cirurgias não exigem um período longo de internação, no entanto 
demandam acompanhamento médico periódico prolongado exigindo que o paciente e seu 
acompanhante permaneçam nas proximidades do hospital por um período que varia de um 
pernoite até meses. 
Os principais fatores que atraem pacientes para a região para tratamentos e cirurgias são: 

• Qualidade dos profissionais e referência internacional: O principal fator de atratividade de 
“pacientes-turistas” para a região é a presença do Hospital São Paulo / UNIFESP, pólo de 
pesquisa e ensino, que concentra grande número de profissionais qualificados, além de 
hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios que influenciados e / ou co-relacionados à 
UNIFESP oferecem serviços de alta qualidade; 

• Preço: o preço dos procedimentos médicos e cirúrgicos no Brasil giram entorno de um 
terço do valor para tratamentos equivalentes em países desenvolvidos; 

• Receptividade: Médicos, paramédicos e atendentes brasileiros dispensam aos pacientes 
uma atenção individualizada e calorosa, diferencial este muito valorizado por estrangeiros; 

• Liberdade de tratamento: em alguns países determinados tratamentos são restritos devido 
sua complexidade e / ou à postura conservadora do local; alguns são proibidos por questões 
culturais e / ou legais. Tal fato motiva pessoas a buscarem tratamentos em outros países.  

5. FAIXA DE MERCADO DO SEGMENTO HOTELEIRO 

Esse trabalho foca no segmento hoteleiro que atende a um público que esteja disposto a gastar 
aproximadamente R$ 250,00 com diárias, sendo que para períodos de longa permanência haverá 
pacotes especiais.  
A arbitragem da faixa de preço baseou-se na identificação da demanda potencial e crescente 
desta faixa de mercado do “turismo médico” na região, na oferta inadequada e insuficiente de 
hotéis para o atendimento das necessidades específicas deste público e em estatísticas extraídas 
de pesquisas sobre o “turismo médico” no Brasil e região e confirmadas por meio de pesquisa de 
campo, incluindo: visitas à hotéis nesta região e pesquisa dos preços para tratamento e internação 
nos Hospitais do entorno. 

6. OFERTA COMPETITIVA 

Analisando a oferta de hospedagem na região, identificamos oito opções de hospedagem para 
pacientes que buscam o entorno para tratamentos, consultas e cirurgias médicas. Estes “pacientes 
hóspedes” pertencem a faixas de mercado variadas e estão espalhados pelos diversos hotéis e 
flats da região. 
Por meio de pesquisa in loco, verificamos que dentre as oito opções, apenas duas (pertencentes à 
cadeia Hotel Parks) têm como público alvo turistas pacientes. Os demais hotéis atendem este 
público porque “existe a demanda”. No entanto os hotéis não estão preparados para atendê-los 
adequadamente, sendo que estas pessoas se misturam a executivos, conferencistas, médicos e 
turistas em geral. 
Analisando também os preços praticados nos hospitais da região, identificamos: 
Hospital São Paulo: consulta com especialista R$ 150,00; internações (diária) em apartamentos 
R$ 400,00; enfermaria R$ 200,00. Gasto médio diário (considerando medicamentos, produtos e 
incluindo a diária) situa-se entre a faixa de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00. 
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Hospital do Rim e Hipertensão: Consulta R$ 250,00; internação diária aproximadamente R$ 
500,00. 

A Tab. 1 apresenta as principais características do conjunto competitivo. 
Tabela 1: Set Competitivo 

Hotel Apto 
[un] 

Público Principal / 
Fator de Atratividade  

Faixa de 
Mercado3 

Diárias 
[R$] 

Tx. Ocup. 
[%] Observação 

*Hotel 
Parks Pedro 
de Toledo 

(rede Hotel 
Parks) 

27 Pessoas de todo o Brasil para 
tratamentos e cirurgias Budget 

solteiro R$ 
71 casal R$ 

82 
90% 

Café da manhã, 
transporte gratuito 

para hotéis e 
hospitais da região

*Novotel 
Ibirapuera 80 

Executivos /convenções e 
feiras, realizadas no hotel ou 
região (Oca e Bienal) 

Upscale 

Solteiro 
R$ 244 

casal R$ 
267 

75% 

Wireless tarifado, 
academia 

compartilhada 
com o Sofitel 

*Green 
Place Flat 
Service 

115 

Executivos estrangeiros / 
convenções, feiras, negócios. 
Hóspedes para tratamentos; 
Médicos residentes (Flat)  

Upscale 
1 pessoa 
R$ 190 
+10% 

70% Van gratuita 

** Hotel 
Sofitel São 

Paulo 
Ibirapuera 

219 Hóspedes (luxo) para 
tratamentos e cirurgias Top a partir de 

R$ 590 - - 

*Travel Inn 
Live & 
Lodge 

Ibirapuera 

121 

Tratamentos e cirurgias (60% 
dos hospedes); 
palestras e convenções, 
palestrantes internacionais 

Midmarket 

solteiro R$ 
175 + taxa/ 

casal R$ 
195 + taxa 

80% Café da manhã, 
estacionamento 

*Travel Inn 
Live & 
Lodge 

Ibirapuera 

121 

Hóspedes para tratamentos e 
cirurgias (60% dos hóspedes); 
médicos para palestras e 
convenções, 
palestrantes internacionais 

Midmarket 

solteiro R$ 
175 + taxa/ 

casal R$ 
195 + taxa 

80% Café da manhã, 
estacionamento 

*Provence 
Bienal 

Comfort 
60 

Pessoas a trabalho; 
Para feiras (Anhembi, Oca, 
Feira hospitalar, etc.; palestras, 
seminários e cursos médicos; 
Tratamentos em hosp. / clínicas 
Estes voltam periodicamente. 

Upscale R$ 168 + 
5% 75% Café da manhã, 

estacionamento 

*Waldorf 
Flat Service 84 

Estudantes da UNIFESP e 
médicos residentes; 
Fila espera p/mensalistas; 
Tratamentos na região (poucos)

Economy 

1 pess. 
R$ 80  
2 pess. 
R$ 100 

70% - 

*Hotel 
Parks V 
Mariana 
(Cadeia 
Hotel 
Parks) 

19 

Pessoas de todo o Brasil, 
Angola, Argentina, Paraguai, 
Peru, Chile para tratamento 
médico/ cirurgias na região. 

Budget 

Solteiro 
R$ 61 

casal R$ 72 
duplo R$ 74

95% 

Café da manhã, 
transporte gratuito 

para hotéis e 
hospitais da região

* Dados coletados in loco em abril de 2010; ** Dados coletados na internet 
Taxas de ocupação aproximadas, obtidas através de pesquisa com funcionários dos hotéis; 

                                           
3 Categorias atribuídas segundo definições da Smith Travel Research dos EUA com pequenas modificações do 
Núcleo de Real Estate do Brasil. Disponível em: ASMUSSEN, Michael Willy. Entendendo o Jargão Hoteleiro: 
Conceitos e Terminologia Básicos do Ramo Hoteleiro. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2005. 40 p. 
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7. CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DO USUÁRIO 

Detectado o nicho de mercado e tendo em vista que o público alvo é o principal stakeholder do 
empreendimento, foram identificadas e estudadas suas necessidades, expectativas e ansiedades 
para que o produto pudesse ser desenhado “sob-medida” de forma a atender as necessidades, ir 
ao encontro de suas expectativas e amenizar suas ansiedades. As Tab. 2, Tab. 3 e Tab. 4, 
demonstram a caracterização do público. 

 

Tabela 2: Necessidades e desejos (mínimo exigido pelo público) 

Característica Observação 
Limpeza Que atenda aos padrões hospitalares de limpeza. 
Mais de uma cama Uma cama de casal com 1,40 x 1,90m mais uma cama de solteiro de 

0,85 x 1,90m ou 02 camas de solteiro de 0,85 x 1,90m no mesmo 
quarto. 

Criado mudo Apoio de utensílios e medicamentos ao alcance da mão. 
Armário Projetado com distribuições e alturas específicas para atender tanto às 

necessidades especiais quanto ao público em geral. 
Luz na cabeceira da cama Projetada para ser indireta e facilmente acionável. 
Colchão Colchão ortopédico em todos os quartos. 
Bacia Sanitária Adequada ao uso de pacientes que tenham restrição de movimentos. 
Ducha  Adequada ao uso de pacientes que tenham restrição de movimentos. 
Banheiro adaptado Atende tanto a portadores de necessidades especiais (P.N.E.) quanto ao 

público em geral. 
Projetado com barras de apoio, raio de giro para cadeira de rodas e 
portas sanfonadas garantindo passagem livre de 90cm. 

Pia com bancada Foram propostas duas pias, sendo uma adaptada e outra com gabinete, 
atendendo tanto às necessidades especiais quanto ao público em geral. 

Televisão Entretenimento e lazer. 
Telefone Para ligações internas e externas. 
Ar-condicionado com filtro antibacteriano Proporcionar conforto térmico quente e frio garantindo condições de 

higiene e saúde. 
Roupas de Cama e Banho Proporcionar conforto e higiene.  
Janela grande Proporcionar iluminação e arejamento  

 

Tabela 3: Expectativas (elementos que o público espera encontrar; detalhes que surpreendem positivamente)  

Característica Observação 
Cordialidade e personalização no 
atendimento por meio de funcionários 
especificamente treinados 

É um dos diferenciais do produto, além do uso de sinalização bilíngüe 
e a presença de atendentes poliglotas. 

Separação das funções do banheiro Maior conforto e possibilidade de uso simultâneo. 
Persiana interna  Possibilita a divisão temporária em dois ambientes, oferecendo 

privacidade em determinadas situações de uso. 
Grade de proteção removível na cama Oferece conforto e segurança 
Poltrona reclinável com “pufe” e luminária 
de piso para leitura 

Oferece maior conforto para momentos de repouso fora da cama. 
 

Ampla bancada  Possibilita a realização de refeições e apoio para procedimentos 
médicos. 

Estação de trabalho Oferece conforto para o paciente e o acompanhante possibilitando o 
uso de equipamentos para trabalho e entretenimento. 

Opção de colchão Colchão casca de ovo como serviço opcional. 
Internet wireless nos quartos Para utilização com privacidade. 
Frigobar Importante em função de dificuldades de locomoção.  

Instalado de forma acessível a todos. 
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Bancada de apoio em frente ao frigobar Proporciona conforto. 
Suporte giratório para televisão Aparelho com base giratória para proporcionar conforto de uso em 

diferentes situações. 
TV a cabo Proporciona maior gama de opções de entretenimento.  

Atende também usuários com outras línguas nativas. 
Cofre no apartamento Proporcionar segurança ao hóspede. 
Kit de amenities Kit voltado para procedimentos básicos de primeiros socorros. 
Telefone com dígitos grandes e opção viva 
voz 

Conforto para possíveis limitações temporárias. 

Locação de travesseiros especiais Proporciona conforto. 
Serviços de beleza (manicure, pedicure, 
cabeleireiro, depilação) 

Comodidade e bem-estar. 

Pacotes de turismo para acompanhantes e 
pacientes 

Opções adequadas de entretenimento, bem-estar. 

Áreas comuns voltadas para atividades 
complementares ao tratamento 

Possibilidade de relaxar e realizar tratamentos complementares sem 
grandes deslocamentos. 

Piscina com dimensionamento adequado 
para lazer e tratamento 

Possibilidade de realizar hidroterapia e tratamentos afins, assim como 
opção de entretenimento e lazer. 

Sala ecumênica para fins religiosos Para atender diferentes culturas e crenças. 
Estacionamento Incluindo vagas adaptadas para P.N.E. 

 

Tabela 4: Anseios médicos (receios e preocupações)  

Característica Observação 
Botão de “emergência” Conexão direta com o enfermeiro de plantão. 
Enfermeiro de plantão 24h Oferece sensação de segurança em caso de emergências. 
Suporte para soro Em caso de necessidade de medicamentos no período de 

recuperação. 
Transporte Vans em horários definidos e periódicos para as clínicas e hospitais 

da região. 
Aluguel de cadeira de rodas, muletas e afins Comodidade e segurança. 
Aluguel de balão de oxigênio Oferece sensação de segurança em caso de emergências. 
Aluguel de computador Possibilidade de contado (inclusive visual) com a família e amigos. 
Empréstimo de DVDs e livros Opção de entretenimento no período de recuperação. 
Sistema de compras Comodidade e tranqüilidade. 
Luz indireta Acionada por sensor de movimento. 
Nicho para guardar cadeira de rodas Um local especial de fácil acesso com medidas apropriadas, 

facilitando o armazenamento. 
Característica Observação 
Mesa portátil (dobrável) p/ refeições na cama Comodidade ao alcance da mão. 
Nutricionista e cardápios especiais Sensação de segurança de poder se alimentar corretamente em 

situações específicas. 
Cortina Blackout Conforto para melhor descanso. 
Serviço de “despertador” com programação de 
horários de medicamentos 

Oferece tranqüilidade. 

Coleta de lixo infectante Garantindo assepsia. 

8. CONCEITUAÇÃO DO PRODUTO 

Desenvolvido para atender o público alvo e faixa de mercado supra apresentados, o produto tem 
como visão “mais do que hospedar, cuidar das pessoas como um todo” e como missão 
“Proporcionar um ambiente de conforto e qualidade, capaz de proporcionar bem-estar a partir da 
identificação das necessidades específicas das pessoas que passam por tratamentos médicos e 
precisam se hospedar nas proximidades do local de tratamento de forma a atender critérios de 
sustentabilidade econômica, social e ambiental, cuidando do turista-paciente de maneira 
diferenciada, atentando para cada uma das suas necessidades.” 
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8.1. Implantação 

Figura 1:  Estudo de Massa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

8.2. Apartamento Padrão 

Todo o layout, espaços e medidas foram pensados e desenvolvidos para assegurar ao usuário o 
máximo de conforto e comodidade, sem que o “hóspede paciente” sinta-se em um ambiente frio 
de hospital, tendo como um dos diferenciais, o ambiente aconchegante e acolhedor, que contribui 
para uma recuperação mais rápida do paciente. 
Entendendo que o usuário poderá apresentar um leque de necessidades diferenciadas e visando 
cobrir as diferentes situações apresentadas pelo público, foram desenhados dois modelos de 
apartamento, conforme Fig. 2 e Fig. 3. 
Modelo 1: Com duas camas de solteiro, visa atender pacientes com um acompanhante. Uma das 
camas terá uma “grade de proteção” lateral, móvel, permitindo fixá-la ou removê-la, caso o 
ocupante seja criança, idoso ou simplesmente necessite de atenção especial para não cair da 
cama. 
Modelo 2: Com uma cama de solteiro (com grade de proteção móvel) e uma cama de casal, visa 
atender situações diversificadas tais como: pacientes crianças acompanhadas pelos pais; 
pacientes acompanhados pelo cônjuge e não desejam dormir em camas separadas; pacientes 
obesos. 
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 Figura 2:  Modelo 1 Figura 3:  Modelo2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
     

Além das especificidades de cada um dos modelos, ambos contemplam todos os elementos 
elencados e detalhados nas Tab. 2, Tab. 3 e Tab.4, assegurando o atendimento das necessidades, 
expectativas e ansiedades do usuário. Dentre os elementos que compõem os quartos, vale 
destacar os que são mais peculiares: 

 
• Mesa portátil com pernas dobráveis, para refeições sobre a cama. Será guardada em 

suporte específico ao lado da cama, para fácil manuseio; 
• Persiana de enrolar, fixada ao teto, entre as duas camas, visando criar barreira contra 

luminosidade e oferecer privacidade nos momentos que se fizerem necessário; 
• Altura para instalação de cabideiros no armário, do frigobar e do cofre proporcionando 

fácil acesso a cadeirantes e pessoas com limitação de movimentos; 
• Nicho para guardar cadeira de rodas; 
• Botão de emergência e suporte para soro, instalados na cabeceira das camas; 
• Banheiro distribuído para que cada espaço (vaso sanitário, chuveiro e lavatório) possa ser 

utilizado individual e simultaneamente. Todos os espaços são equipados com barras de 
apoio e não há “tropeço” entre os mesmos. O lavatório dispõe de torneira com sensor, 
evitando contaminações, facilitando o manuseio por parte de pessoas portadoras de 
necessidades especiais e contribuindo para evitar desperdício de água; 
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Figura 4:  Elevação - Armários e Bancada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. Serviços de Apoio e Espaços de Uso Comum Especiais 

Para assegurar conforto e comodidade, o hotel contará também com os seguintes serviços de 
apoio e com espaços de uso comum especiais, a seguir elencados: 

• Aluguel de balão de oxigênio, cadeira de rodas, muletas e acessórios médicos, travesseiros 
especiais, colchões casca de ovo, laptop, empréstimos de DVD (DVDteca) e livros; 

• Enfermeiro de plantão 24 horas, nutricionista de plantão e cardápios especiais; 
• Despertador para horários de medicamentos; 
• Vagas adaptadas de estacionamento (quantidade exigida pela legislação); 
• Sistema de compras com entrega no quarto (compra em farmácias e conveniências); 
• Serviço de lavanderia, serviços de beleza (manicure / pedicure / cabeleireiro / depilação); 
• Serviço de transporte para hospitais, clínicas e laboratórios; 
• Pacotes de turismo para acompanhantes e pacientes em condições de realizar passeios; 
• Coleta de lixo infectante; 
• Espaços de hall e recepção adaptados, sala de massagem e fisioterapia, com equipamentos 

básicos, sala ecumênica, piscina para hidroterapia, fisioterapia, tratamentos e lazer; 

8.4. Treinamento de Funcionários 

O comportamento e reação dos funcionários frente a situações específicas é um fator 
preponderante para que o público em questão não se sinta constrangido, mas sim amplamente 
amparado. Portanto os funcionários devem ser rigorosamente treinados para que ofereçam 
tratamento adequado e sejam capazes de identificar e lidar com situações de emergência. 

9. DIMENSIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO 

A partir do desenho do quarto, que é a área mais importante para os usuários de um 
empreendimento hoteleiro, e conforme as diretrizes estabelecidas pela lei de uso de ocupação do 
solo do município de São Paulo, foi realizado um estudo de massa onde se obteve a implantação 
de 154 apartamentos de 36,00 m², distribuídos em 7 pavimentos,  totalizando uma área total de 
construção de 11.816,00 m². 
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10. FLUXO DO EMPREENDIMENTO 

Baseando-se em critérios adotados pelo mercado, e em pesquisas realizadas junto à concorrência, 
foram arbitrados os custos para implantação deste empreendimento, alcançando-se o valor total 
de investimento de R$ 52.495.920,00. Este valor é composto da seguinte forma:                   
R$ 24.397.600,00 destinado à construção civil, R$ 7.700.000,00 destinado à decoração,                  
R$ 10.398.320,00 destinado a despesas gerais e R$ 10.000.000,00 destinado à aquisição do 
terreno. Cabe ressaltar que o empreendedor poderá realizar uma operação locando o terreno a 
longo prazo, proporcionando ao proprietário do terreno uma remuneração melhor do que obteria 
com a venda do imóvel. Esta operação é altamente vantajosa para o empreendedor do hotel, uma 
vez que preserva o investimento inicial que faria no terreno, alavancando a TIR. Além disso, o 
aluguel do terreno é computado como despesa do hotel e pode ser descontado do imposto de 
renda. 
A receita de hospedagem foi baseada em uma diária média de R$ 250,00 a R$ 300,00, cuja faixa 
de mercado se destina o presente produto. À receita de hospedagem, foram somadas as receitas 
de alimentação e bebidas, telefonia, lavanderia e serviços especiais, resultando nas receitas 
demonstradas na Tab. 5. 

Tabela 5: Receita líquida anual  

Anos Receita Anual 
(sem acumular) 

Receita Anual 
(acumulada) 

Ano 1 R$   9.811,00 R$   9.811,00 
Ano 2 R$ 11.680,00 R$ 21.491,00 
Ano 3 R$ 16.258,00 R$ 37.749,00 
Ano 4 R$ 16.819,00 R$ 54.568,00 

A partir do quarto ano, a receita “sem acumular” permanece constante, em função da constância do valor da 
diária arbitrada. 

Frente à atual conjuntura econômica, o presente empreendimento se apresenta como uma 
oportunidade de negócio altamente atrativa, ainda que sejam considerados todos os riscos 
inerentes ao investimento e o prazo para obtenção do retorno dos investimentos realizados. 
Para a análise desta oportunidade de negócio, deve-se considerar ainda o panorama do mercado 
no segmento do turismo médico, que se encontra em plena ascensão, potencializando assim a 
probabilidade do sucesso do produto em questão.     

11. ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS 

Objetivando oferecer informações para que os stakeholders tenham a percepção adequada sobre 
a oportunidade do negócio, foi realizada uma análise das diversas dimensões (Utilidades, 
Oportunidade, Sentimentos, Econômica e Riscos) que levam os envolvidos a decisão de 
participar do negócio. 
Além disso, foi dada a devida atenção à análise dos riscos que o negócio oferece para cada um 
dos envolvidos, para que se possa prever e propor soluções antecipadas para mitigar tais riscos, 
assegurando que cada stakeholder tenha seus interesses atendidos, dentro dos limites de absorção 
de riscos admitidos por cada um. 
A Tab. 6 apresenta uma análise detalhada sob o ponto de vista dos stakeholders, em cada 
dimensão que compõe o processo decisão: Utilidades, Oportunidade, Sentimento, Econômica e 
Riscos. 
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Tabela 6: Análise dos Stakeholders  

Stakeholder Utilidades 
(interesses) Oportunidade Sentimentos Econômica Riscos 

Usuário: Satisfação 
das 
Necessidades
básicas; 

Melhor custo-
benefício 

Atendimento 
diferenciado/especial
izado; Detalhes que 
superam as 
expectativas; 
Segurança fora da 
cidade mãe 

Centralização e 
Sinergia dos 
Serviços = 
Economia e 
conforto. 

Experiência abaixo da 
expectativa; 
Necessidade de 
permanência maior 
que o previsto; 
incapacidade de pagar. 

Hospitais 
Localizados 
na região  

Aumento do 
faturamento; 
Absorção de 
maior “fatia” 
do mercado;  

Aumento da 
quantidade de 
atendimentos; 
Oferecer maior 
gama de 
serviços; 
Redução de 
custos  

Valorização da 
Imagem 
Reconhecimento 
internacional 

Aumento da 
eficiência dos 
serviços 
prestados e 
melhoria dos 
resultados 
econômicos;  

Investimentos em 
adequação para 
atender o aumento da 
demanda e esta não 
ocorrer. Perda 
econômica;  

 Indústria 
Imobiliária: 

Resultado 
Financeiro = 
Lucro  

“Know How” – 
Ganho de 
conhecimento e 
tecnologia; 
Prestação de 
Serviço a Longo 
Prazo.  

Imagem – 
Valorização do 
curriculum;  

Resultado na 
fase de 
implantação; 
Resultados a 
longo prazo; 
manutenção e 
prestação de 
serviços.  

Desvios de prazos e 
custos; 
Perda de 
confiabilidade no 
mercado. 

Governo: arrecadação 
(impostos);  
Exposição da 
imagem do 
país no 
mercado 
mundial. 

Receitas geradas 
pelo turismo; 
Geração de 
empregos; 
Aquecimento 
cadeia produtiva 
PIB.  

Criação de Imagem 
política positiva 
perante eleitores; 
Exposição da 
imagem “pessoal” 
internacionalmente.  

Aumento da 
Arrecadação.  

 

 Sociedade: Serviços alto 
padrão 
qualidade; 
Preços 
competitivos 

Valorização do 
Brasil no cenário 
internacional; 
Capacitação de 
profissionais 
com a ampliação 
do segmento.  

Maior acesso a 
tratamentos de 
qualidade.  

Aumento 
Oportunidades 
de Emprego; 
Necessidade de 
investimentos 
em capacitação 
profissional.  

  

Prestadores 
de serviço 
(ciclo 
operacional): 

Resultado 
financeiro; 
Ganho de 
mercado 
pouco 
Explorado.  

Novo nicho de 
mercado; 
Especialização p/ 
atender as novas 
necessid.; 
Exploração de 
Novos Serviços.  

Associar-se à 
imagem de alto 
padrão de qualidade 
e especialização; 
Possibilidade de 
exportação dos 
novos serviços.  

Retorno mais 
rápido – pouca 
concorrência.  

Não atender às 
expectativas; 
Não adaptar-se em 
tempo hábil para a 
nova demanda gerada. 

Agentes 
financeiros: 

Resultado 
Financeiro / 

Retorno 
sobre 

investimento 

Inserção em 
novo segmento 
de mercado, 
ainda não muito 
explorado. 

Ampliação da 
carteira de clientes 
com o crescimento 
do setor. 

Retorno 
assegurado na 
fase de 
implantação, 
independente 
do resultado da 
operação. 

Subestimar Riscos; 
Retorno abaixo da 
expectativa; 
Incapacidade de pagar 
dos empreendedores. 

Empreen 
dedor: 

Resultado 
Financeiro 

Explorar Nicho 
de Mercado em 
Expansão. 

Crescimento do 
Turismo Médico; 
Especialização e 

crescimento; 
Poucos concorrentes 

especializados. 

Grande 
demanda + 
taxa de 
ocupação 
histórica = 
Resultado 
Confiável; 

Não atingir o público 
esperado (demanda / 
dimensionam.); 
Desequilíbrio custos x 
faturamento; 
Não conquistar a 
confiança do mercado; 
Incapacidade de pagar. 
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12. CONCLUSÃO 

O reconhecimento do Brasil como pólo de excelência em prestação de serviços médicos de 
qualidade, com preços acessíveis dentro do contexto do turismo médico internacional, em 
especial a cidade de São Paulo, está possibilitando o aparecimento de um novo nicho no 
segmento de hotelaria. 
A crescente demanda de “pacientes-turistas”, associada à ausência de oferta especializada 
voltada para este nicho de mercado e a localização apropriada para inserção do empreendimento 
em estudo, são os principais fatores que lastreiam esta oportunidade diferenciada de negócio. 
Desenvolvido sob medida para um público específico, oferecendo serviços exclusivos, conforto 
apropriado, a possibilidade de comunicação em diferentes idiomas e a acessibilidade de 
pacientes com diferentes graus de dificuldade de locomoção, faz com que o produto esteja 
preparado para atender às necessidades do “turismo médico”. Tais características, somada à 
demanda existente, tornam esse produto atraente para agentes do setor imobiliário e de hotelaria. 
Os investimentos voltados para melhorias e reurbanização da região e o projeto do “Bairro 
Universitário”, envolvendo inclusive a ampliação e readequação das instalações da UNIFESP, 
devem potencializar o crescimento desse nicho de mercado na região objeto do estudo. 
Os fatores apresentados e discutidos no presente trabalho embasam a crença de que o 
empreendimento, com uma boa estratégia de divulgação e comunicação com o público alvo 
(usuário dos serviços), terá uma boa inserção no mercado paulista e deve gerar resultados 
satisfatórios para seus empreendedores e financiadores. 
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