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RESUMO 

 

O presente relatório final de cunho quali-quantitativo consistiu na análise de 
viabilidade para implantação de uma casa de acolhimento na cidade de São Luiz 
Gonzaga, nessa perspectiva optou-se pelo formato de um Plano de Negócios, sem 
fins lucrativos, destacando de forma clara os indicadores econômicos que deveriam 
ser considerados para a sua implantação e as necessidades e indagações do público-
alvo. Assim, diante do exposto, pode-se afirmar através de dados coletados via 
questionário acadêmico, a percepção dos respondentes os quais afirmam a 
necessidade de implantação do referido tema, tendo entidades governamentais e 
sociais como base para manter o equilíbrio do empreendimento. 
 
Palavras-chave: Casa de acolhimento. Plano de Negócios. Viabilidade. Entidades 
Governamentais. Necessidade. 
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ABSTRACT 
 

The present qualitative-quantitativ final report consisted in the feasibility analysis for 
the implantation of a shelter in the city of São Luiz Gonzaga. From this perspective, a 
non-profit business plan was chosen, clearly highlighting the indicators which should 
be considered for its implementation and the needs and inquiries of the target 
audience. Thus, in light of the above, it can be affirmed through data collected through 
an academic questionnaire, the perception of the respondents who affirm the need to 
implement this theme, having governmental and social entities as a basis to maintain 
the balance of the enterprise. 
 
Keywords: Home host. Business plan. Viability. Government Entities. Need. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O relatório final de estágio de conclusão de curso estudou a viabilidade quanto 

à implantação de uma Casa de Acolhimento em São Luiz Gonzaga, destacando de 

forma clara os indicadores econômicos que deveriam ser considerados para a sua 

implantação. 

  Pois, entende-se que quando parte da sociedade dispor de auxílio para 

contribuir com órgãos de caridade, a questão torna-se conflituosa, pois a maioria não 

pensa no quão importante e necessário é dispor de ajuda aos necessitados, somente 

pensando em lucratividade. 

  Identificou-se ainda, as possíveis parcerias necessárias para a permanência e 

funcionamento dessa instituição no mercado, atuando preferencialmente de forma 

assistencial e filantrópica. Cabe ainda ressaltar o detalhamento das condições 

econômicas, fiscais e tributárias, o que impacta diretamente no modelo de gestão a 

ser utilizado para o referido empreendimento. 

  O presente estudo foi realizado com a utilização da pesquisa quali-quantitativa 

buscando identificar os aspectos relacionados ao grau de satisfação e de percepção 

de usuários e acompanhantes do Hospital São Luiz Gonzaga, além de identificar os 

resultados financeiros projetados e necessários ao funcionamento da Casa de 

Acolhimento. 

 No Capítulo 4 destacamos a descrição do estudo que é composta da 

apresentação, análise e discussão dos dados, seguido dos resultados do presente 

estudo e sua respectiva conclusão. 

  Por fim, destacamos a gratificação em ter realizado o estudo, o qual fortaleceu 

o conhecimento dos princípios da administração, auxiliando consideravelmente na 

preparação acadêmica estando qualificada para o mercado de trabalho. 

 
1.1 Questão da Pesquisa 
 

  Existe a necessidade e viabilidade de implantação de uma casa de acolhimento 

na cidade de São Luiz Gonzaga? 
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo geral 

  

Elaborar um estudo de plano de negócios visando demonstrar a necessidade e 

viabilidade para a implantação de uma casa de acolhimento na cidade de São Luiz 

Gonzaga com a destinação de recursos do setor público e privado. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Analisar o perfil de acompanhantes e frequentadores da Casa de Saúde local 

e suas demandas com relação às necessidades de acolhimento; 

- Levantar os dados econômicos e insumos necessários para a implantação do 

empreendimento; 

- Elaborar o Plano de Negócios com os indicadores econômicos e financeiros 

necessários para o funcionamento da Casa de Acolhimento. 

 

1.3 Justificativa 
 

A escolha deste tema surgiu do interesse da pesquisadora estagiaria em 

auxiliar as pessoas interioranas que acompanham seus familiares ao Hospital de São 

Luiz Gonzaga - HSLG a criar um local onde poderia servir de abrigo, descanso e 

espera, a fim de preservar os direitos de cada cidadão e suprir a grande demanda de 

atendimentos realizados diariamente no HSLG, sendo assim causar uma grande 

transformação social. 

Justifica-se também a ideia do projeto por perceber e presenciar o quão pobre 

é a questão de afeto e empatia com o próximo na sociedade atual, uma vez que o ser 

humano tornou-se extremamente econômico, deixando de lado seu emocional, pois, 

sabe-se que perante as enormes dificuldades e desafios que a vida apresenta dia a 

dia, o ato de carinho, amor e compaixão são ferramentas essenciais para 

encorajamento e força, para lutar por condições mais justa, igualitária e feliz. 

Portanto, com a implantação de uma casa de acolhimento seria possível 

acolher pessoas que deslocam-se para realizar consultas e exames médicos em um 

local adequado com comodidade necessária, tanto para homens e mulheres, servindo 
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também como um ponto de referência ao município, a intenção era fazer com que a 

Prefeitura da cidade cedesse um espaço para a construção deste prédio, onde 

funcionaria somente a base de doações e atividades voluntárias não remuneradas por 

seus colaboradores, após a promulgação do projeto a ideia era que o Governo do 

Estado participasse com auxílio financeiro. 

Inicialmente, para concepção do projeto de viabilidade seria considerado um 

espaço com 5 dormitórios, 1 cozinha, sala de estar, 2 sanitários, podendo futuramente 

ampliar a estrutura. Uma casa de apoio é muito mais do que uma cama e uma 

refeição, é um ambiente que se torna um lar para aqueles que enfrentam situações 

delicadas e precisam de amparo, é cuidando de quem cuida. 

 

1.4 Delimitação do Trabalho 
 

  O projeto está delimitado na elaboração de um estudo de plano de negócios 

objetivando a análise econômico-financeira de implantação de uma casa de 

acolhimento no município de São Luiz Gonzaga- RS. 

  

1.5 Estrutura do Trabalho 
 
  O relatório de estágio de conclusão de Curso III, está estruturado da seguinte 

forma: 

  - Introdução a qual constitui-se da Questão da Pesquisa, dos objetivos, da 

justificativa, delimitação do Trabalho e estrutura do trabalho; 

  - Referencial Teórico; 

  - Metodologia; 

  - Análise, discussão dos dados; 

  - Conclusão. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Planejamento  

  
 Para Chiavenato (2000, p. 195), “o planejamento é a função administrativa que 

determina antecipadamente os objetivos que devem ser atingidos e como se deve 
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fazer para alcançá-los”. Além disso, Oliveira (2015, p. 5) fala que “o processo de 

planejar envolve, portanto um modo de pensar; e um salutar modo de pensar envolve 

indagações; e indagações envolvem questionamentos sobre o que, como, quando, 

quanto, para quem, por que, por quem e onde fazer”.    

Através do planejamento a empresa deixa de agir unicamente de forma 

intuitiva, se torna mais profissional, focada em seus objetivos, permite perceber a 

realidade, constrói um referencial futuro em cada área da empresa, possibilitando 

maior desenvolvimento estrutural. Sem um planejamento adequado não há formas e 

suporte para a instituição prosperar, pois no primeiro conflito que surgir o gestor não 

saberá se posicionar.  

  

2.1.1 Planejamento estratégico  

  

 De acordo com Chiavenato (2007), o planejamento estratégico representa 

como a organização será implementada e avaliada, ou seja, está ligada a fatores 

internos e externos. É um conjunto de decisão, que dependerá dos recursos e da 

tecnologia necessária para o alcance dos objetivos esperados.  

  
[...] todos esses ingredientes estão sujeitos a influencias ambientais em 
termos de coação, contingenciais, limitações e restrições, oportunidades e 
ameaças. Como o ambiente é dinâmico e mutável a estratégia é orientada 
para o futuro - e não apenas para presente -, ela não pode se constituir em 
um único caminho rígido, estreito e fixo, mas em uma rota flexível e capaz de 
se adequar a cada momento as imprevisibilidades que acontecem no meio 
do caminho. (CHIAVENATO, 2007, p. 120, 121).  
  
 

 Para Oliveira (2007), o planejamento estratégico consiste na definição de um 

conjunto de providências, visando melhorar a situação da empresa no futuro em 

relação a sua atual situação. Mesmo sendo medidas futuras, a empresa possui meios 

de agir sobre as variáveis e os fatores as quais fazem parte do processo, ou seja, a 

tomada de decisão de um planejamento estratégico ocorre, antes, durante e depois 

de sua elaboração.  

 

2.1.1.1 Missão  

  
  A missão é o propósito da existência da empresa. É a expectativa que se tem 

da empresa em relação ao negócio a qual a mesma atua (VASCONCELLOS FILHO; 
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PAGNONCELLI, 2003; OLIVEIRA, 2007). Engajado a isso, Polidoro (2003, p. 21) 

afirma que a missão “é uma afirmação que se explica a que a empresa ou a 

organização veio”.   

 

2.1.1.2 Visão  

   
 A visão é como a empresa pretende ser, onde pretende estar e o que deseja 

fazer em um futuro próximo ou distante (OLIVEIRA, 2007). É a explicação do que se 

visualiza para a empresa (POLIDORO, 2003). A definição da visão de uma empresa 

deve ocorrer após os diagnósticos internos e externos, do processo de elaboração do 

planejamento estratégico, para que a mesma, não seja somente um conceito ideal, 

mas sim, necessário e possível para a empresa (POLIDORO, 2003).   

 

2.1.1.3 Valores  

  
 Valores são o conjunto de princípios éticos, morais e sociais que embasam 

todas as decisões da empresa (VASCONCELLOS FILHO; PAGNONCELLI, 2003; 

OLIVEIRA, 2007). Os valores “consolidam a identidade empresarial e apontam um 

jeito de ser, por isso, são também chamados de filosofia empresarial” (POLIDORO, 

2003, p. 22).  

 

2.1.2 Planejamento tático  
 
  Segundo Bezerra (2014), o planejamento tático é a continuação do estratégico, 

aonde evidencia e se baseia nas estratégias e objetivos específicos:  

 
O planejamento tático é aquele que faz a intermediação entre o nível 
estratégico e operacional. Geralmente, o planejamento tático é projetado a 
médio prazo e abrange cada unidade de organização, ele traduz e interpreta 
as decisões do planejamento estratégico e os transforma em planos 
concretos dentro das unidades da empresa. Cada unidade, especifico, 
procura atingir seus próprios objetivos, que varia desde otimizar determinada 
área e resultado até utilizar de modo eficiente os recursos disponíveis. O 
planejamento tático também integra a estrutura da organização, para fazer 
frente aos desafios estratégicos, desdobrando os objetivos institucionais em 
objetivos departamentais. No geral, os integrantes desse nível devem se 
apropriar da estratégia para desdobrá-la em ações concretas nas suas áreas 
e processos e sub processos de atuação. É o nível de gerencia média ou 
intermediário. Podemos dizer que o plano tático tem por finalidade especificar 
de que modo o seu setor, processo ou projeto ajudara a alcançar os objetivos 
gerais da organização.  
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2.2 Organização  
  

Segundo Maximiano (1992) “uma organização é uma combinação de esforços 

individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma 

organização torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam intangíveis 

para uma pessoa.” Além disso, Stoner (1999), afirma que organizar é o processo de 

arrumar e alocar o trabalho, a autoridade e os recursos entre os membros de uma 

organização, de modo que eles possam alcançar eficientemente os objetivos da 

mesma.  

A organização reflete o que foi planejado, envolve a separação de tarefas entre 

os envolvidos de acordo com seu setor ou departamento, onde todos devem trabalhar 

unidos, para alcançar os objetivos comuns.  

  
2.3 Direção  
  
 Para que uma organização funcione bem ela precisa ser dirigida por um 

profissional capacitado e motivado, onde exerça um bom relacionamento com os 

funcionários, não somente por “obrigação”.  Segundo Stoner (1999) liderar significa 

dirigir, incentivar e motivar seus funcionários a realizar as tarefas propostas.  

 

2.4 Controle  
  
  O controle exerce a função de averiguar todos os aspectos de uma empresa, 

se estes estão sendo realizados de acordo com o estabelecido, é direcionar as ações 

dos envolvidos ao objetivo esperado, o sucesso da empresa depende de um controle 

eficaz. O controle permite identificar fatos que podem vir a trazer problemas futuros, 

permitindo a interrupção através de ações de reversão imediata. Stoner (1999, p. 7) 

relata que “através da função de controlar, o administrador mantém a organização no 

caminho escolhido”.  

  

2.5 Segmentação de Mercado  
  
 Segmentação de mercado é o procedimento de dividir um mercado consumidor 

em grupos com características homogêneas. Segmento de mercado consiste em um 

subgrupo de pessoas ou empresas que tenham as mesmas necessidades em relação 
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a produtos ou serviços (LAMB JR.; HAIR JR; MC DANIEL, 2004). Sabe-se que o tema 

pode vir a agregar maiores estratégias, cabendo aqueles que dirigem os destinos da 

empresa escolher a que melhor convém os seus interesses (SIQUEIRA, 2014). “As 

bases para segmentação podem advir de diversas variáveis, mas o que se tem 

realmente de concreto é que cada segmento será constituído por um grupo de 

consumidores que apresenta um mínimo de diferenças entre si” (SIQUEIRA, 2014, p. 

223).  

  
2.6 Assistência Social  
  
   Sendo uma das principais zeladoras do bem estar social, juntamente com a 

filantropia, o tema assistência apresenta como fundamento a atenção a vida do 

homem em sociedade em todos os aspectos, estimulando sua autonomia e lutando 

pela quebra da desigualdade oportunizada pelo setor governamental, sendo 

necessária não somente do ponto de vista material, mas também ao que se refere a 

moralidade e ao respeito, tornando-se ferramenta de apoio a instituições sem fins 

lucrativos (MESTRINER, 2001).  
  
A assistência, no seu sentido mais lato, significa auxilio, socorro. Onde quer 
que haja uma necessidade que o interessado não pode resolver por si e não 
consiga pagar com seu dinheiro, a assistência tem seu lugar. Assistência a 
famintos, a sedentos, nus, desabrigados, doentes, tristes, ativos, transviados, 
impacientes, desesperados, mal aconselhados, pobres de pão ou pobres de 
consolação, tudo é assistência, auxilio, socorro” (MESTRINER, 2001, apud, 
CORREIA,1999, p.13).  
 

 Diferentemente de outras áreas, o tema não possui reconhecimento ou clareza 

politicamente por parte do estado, sendo tratada superficialmente, pois acredita-se 

que as mesmas são fáceis de serem tratadas, acaba por não possuir em sua estrutura 

formalidade necessária em relação aos demais que são cobradas diariamente por 

seus atos, onde cada ação exercida deve ser comprovada em tabelas e orçamentos 

próprios para serem apresentados a poder público. (MESTRINER, 2001). 

 

2.7 Cidadania  
  

“A cidadania é uma virtude a ser conquistada no exercício de práticas 

identitárias; é uma prática em busca do bem comum” (GOHN, 2005). Porém, para 

Cerquier-Manzini (1995), ela está relacionada ao surgimento da vida na cidade, à 
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capacidade de os homens exercerem direitos e deveres de cidadão. A mesma autora 

relata que independentemente da cor ou raça todo cidadão tem seus direitos iguais 

perante as leis, para isso em 1948 foi imposta a Carta de Direitos da Organização das 

Nações Unidas (ONU) onde ficou efetivado os direitos e deveres de cada cidadão, 

sendo de grande importância as pessoas exercerem clareza das normas 

estabelecidas para somente assim conseguirem reivindicar o que lhes cabe de fato. 

Só existe cidadania se houver a prática da reinvindicação, da apropriação de espaços 

(CERQUIER-MANZINI, 1995).  

Ao que cabe aos direitos, tais como o civil que especifica a segurança física, 

no entanto é o menos preservado, o social que zela a proteção das necessidades 

básicas, saúde, alimentação, e o político onde esclarece a obtenção da livre 

expressão, cada variável vem a prestar suporte na vida dos habitantes que desejam 

viver em uma sociedade justa e igualitária no que se refere as leis.  
  
O compromisso ético e a opção pelo desenvolvimento de propostas que 
tenham por base o protagonismo da sociedade civil exige uma clara vontade 
política das forças democráticas organizadas para a construção de uma nova 
sociedade e de um espaço público diferente do modelo neoliberal, construído 
em cima de exclusões e injustiças. É preciso que se respeitem os direitos de 
cidadania e se aumentem progressivamente os níveis de participação 
democrática de sua população. Esses níveis se expressam em espaços 
públicos, consolidados em instituições que dêem forma aos direitos humanos 
e ao exercício da participação cidadã, presentes nos conselhos, plenárias, 
fóruns e outras possíveis instituições a serem inventadas (GOHN, 2005).  
 
  

2.8 Empreendedorismo  
  
 Segundo Dornelas (2015, p. 29 apud JOSEPH SCHUMPETER, 1949) “o 

empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de 

novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela 

exploração de novos recursos e materiais”. No Brasil o empreendedorismo começou 

a tomar forma na década de 1990, quando entidades como Sebrae e Sociedade 

Brasileira para Exportação de Software (Softex) foram criadas (DORNELAS, 2015). 

 O autor explica que naquela época as pessoas quase não possuíam 

conhecimento ao tema empreendedorismo, somente com o surgimento do Sebrae 

(Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) que o brasileiro conquistou espaço 

no ramo empresarial, através deste órgão foi adquirido o suporte financeiramente que 
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precisavam para dar início em seus planejamentos empresariais, destacando-se pelo 

talento e dedicação nos comandos das organizações.  

  

2.9 Plano de Negócios  
 

 Ferramenta usada por empreendedores que possuem ideias inovadoras, 

portanto é a base que solidifica uma organização, formalizando e expondo fases a ser 

seguidas, facilitando a implantação do negócio. 

 
O plano de negócios é um documento usado para descrever um 
empreendimento e o modelo de negócio que sustenta a empresa. Sua 
elaboração envolve um processo de aprendizagem e autoconhecimento e 
ainda permite ao empreendedor situar-se no seu ambiente de negócios”.  
“Uma das principais utilidades de um plano de negócios é seu suporte para a 
venda de uma ideia ou projeto. O plano de negócios acaba sendo uma 
ferramenta extremamente útil quando usada com esse propósito. É a partir 
do plano que o empreendedor pode definir alternativas de apresentação que 
julgue mais adequadas para buscar o convencimento do público-alvo” 
(DORNELAS, 2015, p. 95).  
  

 
2.10 Lei de Consórcios Públicos  
  
 Através do Decreto nº 6.017, de Janeiro de 2007, e regulamentada pela Lei nº 

11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe através do art. 2º, o consórcio público  como 

sendo destinado para toda pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da 

Federação, na forma da lei, para estabelecer relações de cooperação federativa, 

inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação 

pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como 

pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos (BRASIL, 2007).  Gohn (2005) 

declara que a habilidade em realizar alianças, de se inserir em redes, de realizar 

parcerias, de articular-se com outros movimentos com princípios e valores similares, 

demarcam profundamente, sua capacidade de transformar agentes em construtores 

de suas histórias.    

 

2.11 Sociedade Civil  
  
 Muitos são os significados, para Gohn (2005, p. 62) entende-se como um 

“processo de privatização implicando a expansão do mercado e a limitação do 
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Estado”, envolvendo a participação da comunidade em projetos, tendo como resultado 

maior aceitação pública por parte do governo.  

  “Cria-se um senso comum de que a sociedade civil não é apenas espaço para 

ações individuais, mas ela deve construir um senso coletivo de obrigações sociais, de 

responsabilidade social” (GOHN, 2005, p. 68).  

  

2.12 ONG’s  
  
 As Organizações não Governamentais vinculadas ao Terceiro Setor são 

caracterizadas por suas pressões ao poder público em prol de pessoas necessitas ou 

até mesmo excluídas de uma sociedade, fazendo com que haja redução de número 

de manifestações nas ruas, são representantes de instituições históricas, projetos 

coletivos, grupos de damas da alta classe, onde todos possuem o mesmo pensamento 

solidário. 

 Diferente dos movimentos sociais seus objetivos são estruturados como 

organizações, possuem quadros hierárquicos mesmo que tenha o trabalho voluntário, 

existe remuneração salarial, trabalham com projetos focados, onde estes devem ser 

apresentados relatórios que condizem com o que foi feito aos seus financiadores 

(GOHN, 2005).  “As ONGs ainda são o principal canal para levarem sua voz e protesto 

ao mundo, já que os governos muitas vezes são surdos ou cegos” (GOHN, 2005, p. 

110).  

 

2.13 Filantropia  
  
 O tema filantropia “relaciona-se ao amor do homem pelo ser humano, ao amor 

pela humanidade” (MESTRINER, 2001, p. 14). Com ligação a isso, Falcon (1994), 

relata que o sentido do tema é expressar as atitudes e principalmente os sentimentos 

comovendo-se pelo sofrimento e as necessidades. O objetivo maior da filantropia do 

ponto de vista dos filósofos é “ampliar a quantidade de humanidade existente no 

mundo” (FALCON, 1994, p. 71).  
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2.14 Marketing e vendas 
 

O marketing tem sido um instrumento essencial nas empresas tanto em 

fechamento de negócios, expansão da marca, e qualidade de produto e serviço. 

Demonstrando ser o mercado em movimento, perante os avanços da globalização. 

 
As estratégias de marketing são os meios e métodos que a empresa deverá 
utilizar para atingir os seus objetivos. Essas estratégias geralmente se 
referem ao composto de marketing, ou 4Ps (quatro pês): produto, preço, 
praça (canais de distribuição) e propaganda/comunicação. A empresa pode 
adotar estratégias especificas, atuando sobre o composto de marketing, de 
forma a obter melhor resultado em relação aos competidores. A projeção de 
vendas da empresa está diretamente ligada a estratégia de marketing 
estabelecida, pois depende de como o produto será posicionado no mercado, 
qual será sua política de preços, as promoções e os canais de venda que 
serão utilizados e, ainda, como o produto chegará ao cliente (DORNELAS, 
2017, p. 153 -154). 

 

2.15 Investimento 
 

 “São os gastos efetuados em ativo ou despesas e custos que serão 

imobilizados ou diferidos. São gastos ativados em função de sua vida útil ou benefícios 

futuros” (PADOVEZE, CLÓVIS LUÍS, 2010, p. 319). 

 

2.16 Demonstrativo de Resultado do Exercício 
 

 
“A demonstração do resultado do exercício é um resumo ordenado das 
receitas e despesas da empresa em determinado período (12 meses).  É 
apresentada de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se 
as despesas e, em seguida, indica-se o resultado (lucro ou prejuízo)” 
(IUDICIBUS, 1990, p. 170). 

 

2.17 Fluxo de Caixa 
 

 “O fluxo de caixa é a principal ferramenta de planejamento financeiro do 

empreendedor” (DORNELAS, 2017, p. 172). Ainda Dornelas (2017) estabelece um 

exemplo quando uma pessoa faz compras a prazo e paga com cheques, ela terá que 

administrar o fluxo de caixa pessoal e anotar a dívida feita, para saber quando precisa 

honrar com seus compromissos, diferentemente das empresas que os compromissos 

em questão será os fornecedores, credores, e gastos com salários dos colaboradores, 
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tributação com o governo, visando a credibilidade assim mantendo o caixa positivo 

não sendo necessário recorrer a empréstimos bancários. 

 “Trata-se de uma ferramenta estratégica que auxilia o empreendedor no 

gerenciamento e no planejamento das ações que serão tomadas no dia a dia e no 

futuro da empresa” (DORNELAS, 2017, p. 172). 

 

2.18 Prazo Retorno do Investimento 
 

 Hoji (2014) diz que o período em que o valor investido é recuperado tem o nome 

de payback, ou seja, é o prazo em que os valores dos benefícios se igualam ao valor 

do investimento inicial. 

 

2.19 Rentabilidade 

 

 “A relação entre receitas e custos decorrentes do uso dos ativos da empresa-

tanto circulantes quanto fixos- em atividades produtivas” (GITMAN, LAWRENCE J., 

2010, p. 547). 

 

2.20 Lucratividade 
 

 Segundo Gitman (1997) a lucratividade de uma empresa pode ser avaliada em 

relação a suas vendas, ativos, patrimônio líquido e ao valor da ação. 

 
2.21 Capital de Giro 
 

 “Ativo circulante, representando a porção do investimento que circula de uma 

forma para outra, no curso normal das atividades da empresa” (GITMAN, LAWRENCE 

J., 2010, p. 547). 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 Pesquisa Qualiquantitativa 

 

3.1 Método de Pesquisa 

 

O Hospital de São Luiz Gonzaga atende diariamente um número expressivo de 

pessoas que deslocam-se de vários municípios da microrregião em busca de 

atendimento junto à Casa de saúde que é referência de média complexidade, com 

esse número chegando a 100 usuários diariamente. Considerando que a presente 

pesquisa teve como foco a unidade hospitalar, a qual é referência para a microrregião 

de São Luiz Gonzaga estando vinculado cerca de 15 municípios, utilizou-se a rede 

mundial de computadores com a utilização das redes sociais com o envio dos 

questionários através da plataforma Google Forms, com isso, buscando abranger um 

maior número de respondentes, em especial usuários de outros municípios que 

dependem diretamente de infraestrutura e prestação de serviços pelo qual o presente 

estudo está direcionado. 

“Ao selecionar alguns elementos em uma população, podemos tirar conclusões 

sobre toda a população”. Portanto é a unidade de estudo, cabendo tanto a uma pessoa 

como facilmente pode ser qualquer outra coisa, uma organização, ou entidade pública 

(COOPER, DONALD R., 2011, p. 376). 

 

3.2 Método de Trabalho 
 

Marconi e Lakatos (2005, p. 167) explicam que a coleta de dados é uma etapa 

da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos.  Para a coleta de dados 

do presente estudo, foi usado questionário acadêmico onde evidenciou respostas ao 

problema da referida pesquisa, não havendo real necessidade de identificação, com 

isso foram gerados gráficos usando de planilhas de Excel, para uma melhor análise e 

descrição dos resultados obtidos.  
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4. DESCRIÇÃO DO ESTUDO 
 

4.1 Apresentação, Análise e Discussão dos Dados 
 

 De posse da tabulação dos dados, passamos a descrever sobre as 

informações coletadas, possibilitando realizar a análise e discussão necessária tendo 

por finalidade a execução e o atendimento dos objetivos propostos. Inicialmente, 

serão apresentados os resultados obtidos pela pesquisa aplicada através da 

plataforma Gloogle Forms. Com isso, foram gerados os gráficos pelos quais foram 

realizadas a análise e discussão dos dados. 

 

Gráfico 1 – Sexo. 

 
    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme os respondentes desta questão, 74,5% são do sexo feminino e 

25,5% do sexo masculino. Nota-se que a maioria das pessoas que se disponibilizaram 

a responder o questionário implantado foi do sexo feminino. Diante disso podemos 

indagar que o tema em estudo possui uma relevância acentuada junto ao sexo 

feminino. Exemplo prático que é de conhecimento local, destaca-se o grupo de 

mulheres Amigas do Bem, as quais estão com o propósito de realizar melhorias junto 

a infraestrutura do HSLG. 
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Gráfico 2 – Idade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com relação a faixa etária, destaca-se o percentual de 85,1% dos 

respondentes estarem na faixa de 18 a 36 anos, evidenciando a preocupação de 

jovens e demais pessoas na faixa citada com relação ao presente estudo.  

 

Gráfico 3 – Cidade em que reside. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nessa questão está evidenciado que 60,9% dos respondentes residem no 

município de São Luiz Gonzaga e o segundo município com mais representatividade 

dos respondentes destaca-se Pirapó com 23,9%. Cabe aqui destacar a atenção que 

é dada pela sociedade quando se fala do HSLG, sendo que a pesquisa aplicada 

obteve respostas de pessoas de mais de 10 (dez) municípios da microrregião.  

Todos os participantes afirmaram que frequentam e necessitam dos serviços 

prestados do HSLG, mensalmente. 

Em relação a questão 4, que expressa o questionamento aos respondentes em 

que frequência os envolvidos usufruem dos serviços do HSLG, o somatório foi de 

100% onde todos afirmaram ocupar o espaço mensalmente, devido ser uma totalidade 

não irá ser exposto o gráfico afirmativo. 

  

Grafico 4 – Os serviços que procurou foram realizados por qual plano? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como o esperado grande parte dos respondentes afirmaram que todo e 

qualquer auxilio que necessitam ou necessitaram tem o Sistema Único de Saúde 

(SUS) 74,4 % como meio de adquirir gratuitamente consultas, exames o qual o plano 

oportuniza. 
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Gráfico 5 – Você já acompanhou familiares junto ao HSLG? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Basicamente, a maioria dos envolvidos respondeu que em algum momento já 

tiveram a necessidade de acompanhar algum ente familiar com 85,1 %, tendo 

somente 14,9% como índice negativo. Isso acena a importância e a relevância para o 

presente estudo. 

 

Gráfico 6 – Quando da utilização dos serviços ou acompanhamento junto ao HSLG, 

quais as dificuldades que enfrentou? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Através do dado exposto, verificou-se que a maior necessidade das pessoas 

está relacionada ao acompanhamento de seu familiar ou próximo, é o fato de não 

possuir um local adequado para pernoitar, obtendo um percentual de 45%. Situação 

comum de se presenciar no HSLG, é identificar acompanhantes encontrados em 

repouso dentre as condições ofertadas, deitadas sobre banquetas, estofados, 

prejudicando assim a saúde do acompanhante, podendo acarretar lesões na coluna e 

inflamações lombares, além de ficarem suscetíveis a doenças hospitalares que podem 

contrair conforme o estado de saúde do paciente. 

Portanto, é algo preocupante tanto no aspecto social quanto pela organização, 

perante a  estrutura precária, algo cabível de entender por pertencer ao terceiro setor, 

sobrevivendo  de verbas públicas, ajuda de grupos de revitalização de quartos, tais 

como o grupo Amigas do Bem, onde mulheres da sociedade se solidarizam  e 

organizam eventos a fins de captarem recursos financeiros, em prol de compra de 

produtos para uso de limpeza do ambiente, quanto o objetivo de expressar a 

importância da participação da cidade e região. 

 

Gráfico 7 – Durante sua permanência na cidade no aguardo do atendimento como 

paciente ou acompanhante junto ao HSLG, você permaneceu? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Nesse quesito, identificou-se que 47,6% dos respondentes já permaneceram 

no ambiente interno do HSLG, reforçando a questão anterior da predominância do 

grande número de acompanhantes que permanecem nas instalações do HSLG em 

razão de não possuírem um local adequado para aguardarem seus familiares. 
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Grafico 8 – Você já se sentiu constrangido/envergonhado estar em locais públicos 

inadequados aguardando atendimento aos acompanhantes, ou o transporte para 

retornar à sua casa? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Neste gráfico, 56,8 % dos respondentes afirmaram que já que se sentiram 

constrangidos/envergonhados aguardando atendimento dos seus acompanhantes e 

também o transporte para retorno às suas residências. Considerando que há um 

grande número de respondentes residentes em municípios do entorno de São Luiz 

Gonzaga, comprova-se mais uma vez que a inexistência de um espaço ou estrutura 

física adequada, nesse caso, uma casa de acolhimento, faz com que muitos familiares 

ficam desassistidos quando da necessidade de utilizarem os serviços públicos na área 

de saúde, em especial no HSLG, o qual não possui e não tem dentre suas normas de 

saúde de possuir um ambiente adequado para atendimento de familiares e 

acompanhantes de pacientes. Essa afirmação exclui-se os familiares e 

acompanhantes que pernoitam e acompanham os mesmos junto aos quartos do 

HSLG, tanto pelo SUS como também pelos atendimentos realizados por outros 

convênios. Já os 43,2% dos respondentes que relataram ainda não ter enfrentado 

esse problema, podem estar residindo em São Luiz Gonzaga, os quais possuem 

residência fixa no município. 
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Gráfico 9 – Na sua opinião, seria importante a instalação de uma casa de acolhimento 

para frequentadores e acompanhantes dos usuários do HSLG? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Notou-se que um percentual de 6,5% dos respondentes relataram não terem 

necessidade de Implantação de uma Casa de Acolhimento em São Luiz Gonzaga, o 

que pode ser de pessoas que residem no município sem a necessidade de possuírem 

uma estrutura específica para aguardarem seus acompanhantes. Já o percentual de 

93,5% dos respondentes, vem reafirmar a proposta do presente estudo na elaboração 

e implantação de uma casa de acolhimento em São Luiz Gonzaga auxiliando um 

número expressivo de pessoas que necessitam dos serviços de saúde do HSLG, as 

quais vem de outros municípios e que não possuem condições financeiras em 

alugarem espaço para permanecerem.  

 

4.2 Análise dos Indicadores Econômicos e Financeiros 

 

  Considerando a proposta de estudo apresentada, a qual não possui renda 

direta na comercialização de produtos ou serviços, identificamos conforme tabelas 

descritas abaixo, a projeção dos valores necessários a manutenção e o respectivo 

funcionamento da Casa de acolhimento. 

  Assim, estão detalhados os valores necessários para investimento fixo, 

constituindo de construções, móveis e utensílios e computadores, sendo estimado um 

valor total de R$ 68.000,00. 
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Tabela 1 – Investimento fixo 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

  Na tabela 2, estão descritos os prazos e estoque necessários para a 

manutenção da casa de acolhimento. 

  Nessa projeção, foram considerados que os recursos serão provenientes dos 

órgãos públicos, dentro da proposta de participação de cada município que está 

vinculado e referenciado ao HSLG, os quais auxiliariam financeiramente na 

manutenção da casa de acolhimento, bem como participando do processo de gestão 

da mesma.   

 

Tabela 2 – Prazos e estoques 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela 3 – Custos com mão de obra 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

  Na tabela 3, está o demonstrativo projetado para as despesas de pessoal, 

considerando inicialmente a projeção de 07 (sete) profissionais, visando atender a 

demanda e ainda as normas de assistência social, segurança e de saúde junto à Casa 

de acolhimento. 

  Além da mão de obra, também foi levantado os custos fixos necessários a 

manutenção da entidade, descrevendo uma projeção de atendimento como mão de 

obra com encargos, água, luz, telefone, contador, materiais de expediente e consumo, 

manutenção e serviços de terceiros. Tal detalhamento está demonstrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Custos fixos 

 
 Fonte: Elaborada pela autora 

 

  Diante do estudo realizado, chegou-se aos valores necessários para possibilitar 

o funcionamento da Casa de Acolhimento, ficando assim constituído: 

  - Investimento fixo inicial ................................................. R$ 68.000,00 
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  - Estoque inicial (materiais) ............................................. R$   5.000,00 

  - Custos Fixos mensais .................................................... R$ 14.411,42 

  - Valor total apurado ......................................................... R$ 83.411,42 

  Com os valores detalhados, podemos concluir que para o funcionamento da 

entidade inicialmente será necessário um investimento inicial de R$ 73.000,00, 

considerando reforma e adequação do imóvel, aquisição de móveis e utensílios, 

computador, dentre outros, além do valor de R$ 5.000,00 necessários para o estoque 

inicial conforme demonstrado na tabela 2. 

  Já para a manutenção mensal será necessário o valor de R$ 14.411,42, com 

isso sendo o ponto de equilíbrio mensal para que a casa de acolhimento tenha 

viabilidade financeira, visto que na presente proposta esse valor seria rateado entre 

os municípios que possuem o HSLG como referência microrregional, dentre os quais: 

Bossoroca, Santo Antônio das Missões, São Nicolau, Garruchos, Pirapó, Porto Xavier, 

Roque Gonzales, Dezesseis de Novembro, Rolador e São Luiz Gonzaga. Dessa 

forma, o rateio seria realizado entre 10 (dez) municípios que repassariam os recursos 

mensais para manutenção da Casa de Acolhimento. Esse rateio ainda poderia ser 

dividido de várias formas: cotas iguais; população; número de atendidos, dentre outras 

formas que poderão ser discutidas.  

 

5. CONCLUSÃO 
 
 Para implantação do empreendimento, considerando os dados financeiros 

levantados, destaca-se a necessidade de um aporte financeiro mensal, sendo 

oriundos dos municípios, da participação do governo do estado e sociedade em geral. 

Considerando que a Casa de Acolhimento, por ser uma entidade do terceiro setor, 

conforme projeta no estudo, não dependerá de lucratividade para seu funcionamento, 

mas será necessária a participação de órgãos públicos e a sociedade para 

financiarem os recursos necessários para a sua manutenção.  

  Na pesquisa foi possível identificar os problemas que usuários do HSLG 

encontram para permanecerem em locais adequados até a baixa dos 

acompanhamentos, atendimento na realização do exame ou consultas médicas, os 

quais em alguns casos dependem exclusivamente do poder público dos municípios 

que residem, onde muitas vezes permanecem no aguardo por mais de 8 horas para 

retornarem às suas residências. Situação que podemos considerar como um ato 
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desumano considerando que muitas dessas pessoas se encontram com alguma 

enfermidade e necessitando de um lugar apropriado para descanso, em razão de não 

possuírem muitas vezes recursos financeiros para passagem, alimentação, dentre 

outros. 

  Diante de tais aspectos, pode-se concluir que há viabilidade na implantação de 

uma Casa de Acolhimento, considerando a participação financeira dos municípios e 

da própria sociedade, além do embasamento através do questionário aplicado com 

maioria dos respondentes favorável a necessidade de um espaço adequado.  

  Cabe ressaltar a importância do presente estudo tendo em vista impactar 

diretamente nos usuários do HSLG que necessitam de suporte e apoio em momento 

de suas vidas os quais merecem uma melhor atenção. Para a acadêmica, a satisfação 

de realizar e concluir o estudo proposto está expressada na preocupação com o 

próximo que muitas vezes dependem de uma pequena ajuda ou apoio, além de 

proporcionar um conhecimento mais aprofundado da área de administração que vem 

refletir na realização pessoal e profissional. 
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