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Resumo 

O presente estudo tem como principal objetivo mostrar as oportunidades das estratégias 

empreendedoras no Polo de Saúde da cidade de Teresina-PÍ. O cenário citado como 

referência neste trabalho apresenta-se como uma crescente cadeia produtiva de serviços 

interligados, proporcionando criação de novos negócios, geração de mão de obra 

qualificada, atração de capital e geração de emprego e renda. Nos últimos anos, o Polo de 

Saúde de Teresina tem sido referência para outros estados do Brasil, pois é destaque na 

qualidade de serviços ligados a área da saúde. Não obstante, o Polo movimenta  o  

turismo da saúde e o turismo de negócios, potencializando o crescimento econômico e 

trazendo novos investimentos na área para o estado. Outro grande destaque que se torna 

objeto deste estudo diz respeito à criação de novos serviços com base na concorrência  

por um mercado consolidado. 

 

Palavras-chave: Estratégias empreendedoras, Polo de saúde, inovação e serviços. 
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Polo de Saúde na cidade de Teresina: Uma estratégia 

Empreendedora para o desenvolvimento regional. 

Introdução 

O mercado de trabalho está passando por uma verdadeira transformação, 

com novos padrões de relações de trabalho, principalmente com mudanças no 

perfil do emprego formal que pode migrar de grandes instituições para pequenas 

instituições e ocasionar a necessidade de encontrar alternativas de colocação 

profissional e busca de emprego e renda. 

Com base nessa realidade, emerge o tema Empreendedorismo que existe 

de longa data, porém, tem sido mais difundido nos últimos anos no meio 

empresarial que busca alternativas para sobreviver com novos serviços ou novos 

produtos. 

A influência da cultura empreendedora é de fundamental importância para 

o processo de desenvolvimento de uma nação, principalmente para o contexto 

econômico de uma região. Na década de 90 o conceito de Empreendedorismo 

passou a ser bastante difundido no Brasil. Cresceram as pesquisas relacionadas ao 

assunto no meio acadêmico, assim como a criação de programas específicos 

voltados ao público empreendedor. 

No Brasil, o verdadeiro Empreendedorismo é aquele capaz de gerar 

emprego e distribuir renda, conhecimento e poder, portanto, deve-se levar em 

consideração que a educação empreendedora deve incluir necessariamente o 

aumento da capacidade de gerar capital social e capital humano, caso contrário, o 

país continuará a negar a participação de grandes camadas da população no 

processo de gerar renda e usufruir das riquezas. 

De acordo com Dornelas (2003), Empreendedorismo significa fazer algo 

novo, diferente, mudar a situação atual e buscar, de forma incessante, novas 

oportunidades de negócio, tendo como foco a inovação e a criação de valor. 

O Empreendedorismo faz a diferença no contexto econômico, proporciona 

geração de emprego e renda, além de fortalecer as bases de novos consumidores, 

novos produtos e serviços. 

Uma das definições mais completas e clássicas sobre Empreendedorismo é 

de Schumpeter que afirma: 
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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, ou seja, o 

empreendedor é visionário, tem habilidade para implementar os seus sonhos, 

tomar a decisão certa na hora certa e implementar suas ações rapidamente. (1949, 

p. 23). 

A ideia de criar novos negócios e novos produtos deu início a criação de 

novas empresas, possibilitando mudanças na economia e também nos estilo de 

vida das pessoas. Arriscar em empreender passou a ser uma oportunidade de 

inovar em serviços e ganhar espaço para o desenvolvimento econômico regional e 

pessoal dos empreendedores. 

Justificativa 

Com base no crescimento de oportunidades empreendedoras, esse trabalho 

tem como justificativa a ilustração de estratégias empreendedoras para o 

desenvolvimento regional do Polo de Saúde da cidade de Teresina-PI, pois se 

observa um grande avanço na cadeia produtiva de serviços interligados, trazendo 

um série de benefícios aos usuários dos serviços de saúde privada da cidade. O 

aumento é gradativo, surgindo melhorias na qualidade dos serviços, atração de 

capitais, serviços diversos com devidas especialidades, além do aumento da 

geração de emprego e renda para os que atuam dentro do polo. 

O grande destaque dos serviços oferecidos na área da saúde em Teresina 

vem de iniciativas privadas, dando destaques para a classe empresarial, que por 

sua vez usa das mais diversas estratégias empresariais para se destacar na 

prestação de serviço. 

Segundo Kenneth, citado por Mintizberg e Quinn (2008, p. 58-59), a 

estratégia empresarial é o padrão de decisões em uma empresa que determina e 

revela seus objetivos, propósitos ou metas, e produz as principais políticas e 

planos para a obtenção dessas metas além de definir a escala de negócios que a 

empresa deve se envolver, o tipo de organização econômica e humana que 

pretende ser, e a natureza de contribuição, econômica ou não, que pretende 

proporcionar a seus acionistas, funcionários e comunidades. 
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Como citado, a estratégia focada em resultados é um processo 

organizacional que possibilita novas oportunidades e novos negócios, 

principalmente ampliando setores da economia em novas modalidades de 

investimentos, lembrando que a estratégia como atividade lógica de qualquer 

empreendedor inclui a identificação de oportunidades e ameaças no ambiente da 

empresa, adicionando alguma estimativa ou risco às alternativas discerníveis. 

A cidade de Teresina – PI é referência na saúde, pois se observa um grande 

crescimento da cadeia produtiva e de serviços interligados, o que traz grandes 

resultados para as pessoas envolvidas nesta área, tendo em vista várias 

oportunidades de negócio em meio ao um cluster de saúde. 

O Polo de Saúde no centro da cidade de Teresina proporcionou o aumento 

na geração de emprego e renda, ocasionando assim mais oportunidades de 

empreender e gerar novos negócios nesta área. 

Um diagnóstico realizado pelo Sindicato dos Hospitais do Piauí mostrou 

que 30% dos clientes atendidos procedem de seis outros estados da federação, 

movimentando a economia da cidade através de investimentos consideráveis em 

estrutura e tecnologia, chegando a R$ 114 milhões de reais no ano de 2011. 

Com esse considerável aumento de serviços nesta área surge também 

oportunidades para empreender e ganhar novos mercados. O mais interessante é 

que só vem aumentando a cada ano a procura por esses serviços, fazendo com que 

o centro se torne um Polo de negócios principalmente para rede de saúde privada. 

O tema despertou interesse a partir da investigação das variáveis que 

norteiam o perfil de um profissional de saúde empreendedor que possa servir de 

referência para melhor entender as oportunidades de novos negócios dentro desse 

Polo de Saúde. 

“A criação de empresas é o instrumento mais eficaz para a geração de 

empregos, o crescimento econômico, o desenvolvimento social e, 

consequentemente, para combater a pobreza em uma sociedade.” (DOLABELLA, 

2009, p. 25). Assim, observamos a que o conceito de empreendedor nasceu no 

âmbito das empresas, proporcionando estratégias tais como: inovação, persistência 

e cálculo de riscos. 

O momento pode ser considerado como a Era do Empreendedorismo, 

tendo em vista o avanço do crescimento do polo de saúde em curto prazo, o que de 
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fato exige investimentos rápidos e muita criatividade para oferecer os melhores 

serviços, sempre levando em consideração a concorrência. 

Por mais que haja uma grande inserção de profissionais formados na área 

da saúde entrando no mercado de trabalho, os mesmos não são preparados para 

administrar seus negócios e principalmente se manterem em um mercado 

competitivo. Certamente existe nesse contexto uma falha na estrutura curricular 

desses profissionais. 

Por essa ótica, percebe-se que se os mais diversos profissionais que atuam 

diretamente no Polo de Saúde da cidade de Teresina-PI tivessem a oportunidade 

de conhecer a visão estratégica de novos negócios através do empreendedorismo, 

a realidade do Polo regional seria melhor explorada. 

A oportunidade de estratégias empreendedoras abordadas no tema desse 

trabalho é bastante pertinente ao Polo de Saúde da cidade de Teresina em várias 

áreas, inclusive no turismo, tendo em vista a migração de pacientes dos estados 

vizinhos como: Maranhão, Ceará e Tocantins, dentre outros mais distantes que 

vem em busca da medicina de qualidade e referência. 

Surgimento do Polo de Saúde 

Os gestores da atividade direta ligada ao Polo de Saúde apontaram que os 

primeiros fluxos migratórios de pessoas para a capital Teresina tiveram início nos 

anos 50, com a implantação do Hospital Estadual Getúlio Vargas pelo então 

interventor da época no Estado do Piauí, o Barão Leão de Caxumé. 

O modelo trabalhado foi nos moldes do Hospital das Clínicas de São 

Paulo, com a maioria das especialidades existentes na época. Obteve-se como 

consequência uma oferta de serviços maior que a demanda local, ocasionando um 

fluxo migratório de pessoas advindas principalmente do interior do Piauí e do 

vizinho estado do Maranhão em busca de um serviço médico de melhor qualidade. 

Para tanto, muito contribuiu a ferrovia Transnordestina que transpõe os dois 

estados e que, na época, era muito utilizado em decorrência das incipientes 

rodovias existentes nos anos 50. 

Já de início, pode-se observar que o Polo de Saúde começou com uma ação 

direta governamental através da construção de um hospital de referência regional 

para o meio norte brasileiro, gerando emprego e renda naquela época com a 
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utilização dos táxis da cidade e a construção de pensões para atender os pacientes 

e familiares em trânsito ao redor da estação ferroviária. Aqui se tem uma primeira 

visão de como uma ação de governo, talvez até sem visualizar essa consequência 

positiva, criou as bases para que os empreendedores de oportunidade 

estabelecessem empresas e negócios possibilitados por essa ação. 

Sobre o desenvolvimento do Polo 

Dentre os diversos fatores que impulsionaram o desenvolvimento do Polo 

de Saúde na região central de Teresina, esta a criação dos institutos de previdência 

nos diversos órgãos públicos no início dos anos 70, como o Instituto de 

Assistência e Previdência do Estado do Piauí (IAPEP), o Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), etc., ocasionando uma demanda 

maior por serviços de melhor qualidade e a consequência natural da saturação do 

Hospital Getúlio Vargas. 

Nessa perspectiva, observa-se que os investimentos públicos tiveram um 

papel estratégico na formação da rede privada de saúde em Teresina. A 

diversificação de serviços e o crescimento da mão de obra qualificada via 

formação/aperfeiçoamento de recursos humanos de forma continuada em cinco 

hospitais públicos serviram de apoio ao ensino universitário ligado ao setor de 

saúde, estimularam a iniciativa privada a multiplicar os investimentos na oferta 

desses serviços. 

Com isso, muitos médicos tiveram uma visão de negócios e começaram a 

implantar hospitais e laboratórios privados que se associaram a esses institutos 

através de credenciamento para atender seus usuários. Essa iniciativa foi o pontapé 

inicial, abrindo portas para uma gestão empreendedora e formação de um cluster 

consolidado e referência no estado. 

O cluster movimenta e dinamiza a economia da capital, simplesmente pelo 

fato de existir uma complementação de vários segmentos que o formam, quer seja 

horizontal ou verticalmente. 

A iniciativa privada com sua competência empreendedora e consciente da 

existência a uma demanda efetiva, principalmente impulsionada pelo sistema de 

saúde instalado com a descentralização e universalização da saúde, demonstra 

capacidade de investimento, ao buscar a modernização dos serviços. Assim, esse 
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cenário vem crescendo cada vez mais e ocupando uma posição privilegiada pelo 

seu destaque. 

Outro fator importante para o crescimento do referido setor foi construção 

de rodovias federais na década de 60 e 70 que cortavam Teresina, localizada em 

um ponto estratégico no contexto geográfico, sendo um elo terrestre necessário 

entre as Regiões Norte e Nordeste, proporcionando a melhoria do acesso ao polo 

por pacientes dos estados vizinhos. Passam pela capital piauiense as rodovias que 

interligam os estados do Maranhão Ceará e Pernambuco, configurando ali um 

importante entroncamento rodoviário regional. 

É notável que o avanço econômico e a geração de empregos diretos e 

indiretos referente ao Polo de Saúde são méritos das ações dos empreendedores 

locais, que sempre atuam visando às oportunidades e estratégias inovadoras de 

serviços e produtos. 

Uma das preocupações dos gestores empreendedores donos de clinicas e 

hospitais do Polo de Saúde esta na forma de gerenciamento e condução de 

pacientes por parte dos proprietários das hospedarias e hotéis em torno do polo de 

saúde, pois estes costumam cobrar preços abusivos para conduzirem e orientarem 

os pacientes vindos de outros localidades em busca de serviços. Tal fator deveria 

ser fiscalizado pelo governo, como uma forma de coibir tais práticas lesivas aos 

usuários dos serviços de saúde oferecidos no Polo. 

Sobre algumas modalidades de assistência a saúde do setor 

supletivo 

Existem várias modalidades de planos de assistência à saúde, que dão 

suporte aos clientes que disponibilizam uma parcela da sua remuneração para ter 

mais segurança quando necessitarem de um tratamento médico: 

• Medicina de Grupo: utiliza a própria rede de serviços e hospitais, 

através de sistema de pré-pagamento pelos serviços. Também é vinculada a 

médicos, serviços auxiliares de diagnóstico e hospitais da rede privada, através de 

contratos de prestação de serviços. Não desenvolve qualquer tipo de medicina 

preventiva. 
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• Cooperativas: são formadas por médicos, que participam através de 

sistema de cotas. Oferecem planos individuais e coletivos para empresas e 

utilizam os serviços próprios e contratados. 

• Seguro-saúde: opera no sistema de reembolso de despesas e 

pagamento à rede. Não possui hospitais ou médicos próprios, apenas rede 

contratada. 

• Planos de Administração: administram planos para empresas, 

contratando médicos e hospitais indicados pela própria empresa. Atuam no 

sistema de pagamento pelos serviços prestados. 

• Autogestão: grandes empresas criam um departamento interno que 

opera todos os mecanismos de credenciamento, análise de auditoria de contas e 

pagamento aos prestadores. É, muitas vezes, assumido pelas caixas beneficentes. 

Atualmente algumas consultorias estão se especializando nesse sistema e 

propondo a terceirização do serviço, a partir das necessidades do cliente. A 

diferença entre a autogestão e os planos de administração é que, na primeira, o 

contrato de prestação de serviços é feito diretamente entre a empresa e o 

credenciado, mesmo com a terceirização. 

Vale ressaltar que a maior da rentabilidade desse sistema está concentrada 

nas instituições assistenciais que, em sua maioria, não mantêm qualquer vínculo 

com o SUS. 

O Estado do Piauí é certamente uma referência no Norte e Nordeste para 

assuntos de saúde. Com efeito, verificações rotineiras nas fichas dos pacientes 

internados na rede hospitalar de Teresina revelam que cerca de 30% deles são 

provenientes dos Estados do Maranhão e Pará, que vem ao vizinho estado em 

busca de assistência médica; um pequeno percentual é proveniente, ainda, da 

região oeste do Ceará; e o restante, é constituído de piauienses da capital e do 

interior. 

Para adquirir a atual referência no cenário regional, o Polo de saúde de 

Teresina passou por grande evolução ao longo dos últimos 40 anos. Afinal, apenas 

em 1966 foi criada na cidade a Faculdade de Medicina do Piauí, iniciando a 

formação local de médicos, profissionais indispensáveis para impulsionar o setor 

no estado. Em Pernambuco por exemplo, a cidade de Recife já formava médicos 

desde 1920. Fortaleza, no Ceará, também inaugurou seu curso com quase duas 
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décadas  de  antecedência,  em  1948.  Mas  o  atraso  inicial  não  impediu o 

crescimento e a especialização da medicina no Piauí. 

Atualmente Teresina já dispõe de quatro faculdades de medicina. A 

primeira foi incorporada à Universidade Federal do Piauí (UFPI), surgindo depois 

a Faculdade de Ciências Médicas, que integra a Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI), e os cursos de medicina em instituições privadas da Facid e Novafapi. 

Anualmente, estas quatro instituições abrem anualmente um total de 300 vagas 

para estudantes interessados em iniciar os estudos na área médica. 

Na cidade também tem crescido o número de vagas em vários cursos para 

formação de profissionais da área da saúde como: fonoaudiólogos, psicólogos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos em radiologia, dentre outros profissionais 

que têm lugar garantido no Polo de saúde da cidade. 

Os serviços notadamente se destacam pela qualidade e quantidade na 

prestação e na mão de obra, tendo em vista que, segundo os dados do Conselho 

Regional de Medicina (CRM-PI), existem cerca de 2.605 médicos com registro 

ativo no estado do Piauí. Deste total, 1.974 estão concentrados na capital. A 

maioria desses profissionais são naturais do estado do Piauí, que muitas vezes se 

especializam fora, mas retornam para seu estado de origem. 

Alguns destaques na Evolução da formação e capitação de 

profissionais especializados na área de Saúde em Teresina: 

• 1956 - Criação da Faculdade de Odontologia do Piauí, hoje incorporada a 

UFPI; 

 
 

UFPI; 

 
 

• 1966 - Surgiu a Faculdade de Medicina do Piauí, hoje incorporada a 

 
 

• 1970 - Instalação da Universidade Federal do Piauí - UFPI; 

• 1981 - Implementação do Programa de Residência Médica, iniciando-se 

com a Oftalmologia e hoje funciona com 07 (sete) especialidades, possuindo ainda 

um Mestrado em Saúde Pública; 

• 1993 - Instalação da Universidade Estadual do Piauí – UESPI e inicio da 

Residência Médica em Cirurgia Geral do Hospital Santa Maria, reconhecida pelo 

MEC; 

• 1999 - Criação da Faculdade de Ciências Médicas do Estado do Piauí; 
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• 2000 - Implementação de um curso de Mestrado interinstitucional em 

Ciências Médicas em parceria com a UNICAMP/SP; 

• 2002 - Inicio da Residência em Clínica Médica e Cardiologia do Hospital 

Santa Maria, reconhecida pelo MEC; 

• 2004 - Criação do Curso de Medicina das Faculdades NOVAFAPI - 

Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí e FACID - 

Faculdade Integral Diferencial-PI. 

Observa-se que a formação e a capacitação de profissionais fortaleceu o 

crescimento do Polo de Saúde do centro de Teresina ao longo dos anos, tendo em 

vista a rapidez com que esses serviços foram ofertados nas mais diversas áreas. O 

grande avanço e os destaques desses serviços são oriundos de altos investimentos 

em tecnologia e gestão da capacitação dos profissionais da saúde. 

Incentivo para as estratégias empreendedoras no Polo de 

saúde da cidade de Teresina 

 
Segundo Costa Neto e Canuto (2010), hoje se tem plena consciência de 

que qualidade e produtividade são dois pilares básicos para a competitividade das 

empresas, que pode ser vista como sua capacidade de conservar ou ampliar a fatia 

de mercado para seus produtos ou serviços, estando apta a enfrentar com sucesso a 

atuação dos seus concorrentes. 

Essas estratégias fortalecem o surgimento de parcerias, fechamento de 

acordos entre instituições privadas e instituições públicas, proporcionando uma 

larga escala de ofertas e empregos e oportunizando também a expansão de novos 

projetos. 

Neste ano de 2017 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas do Piauí (SEBRAE) realizou a apresentação do novo projeto do Polo de 

Saúde de Teresina para representantes do setor de saúde da capital. A grande 

novidade para este ano é a implantação do serviço 4.0, que acontecerá por meio da 

inovação dos serviços oferecidos. 

A parceria entre Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas do Piauí (SEBRAE) e os representantes do setor de saúde da capital se 

dará por meio de oficinas, palestras, cursos, consultorias e tudo que estiver 

relacionado ao conceito de tecnologia empregado ao modelo que será adotado. 
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Essas atividades influenciam diretamente a participação de vários setores da 

administração municipal, tendo em vista o grande aumento do potencial 

econômico nas áreas de negócios, saúde e eventos. 

Entre as demandas, o SEBRAE apresentou propostas que visam melhorar 

o polo gastronômico da cidade; a reforma do Mercado Central e possíveis 

parcerias entre o município e agenda de eventos do SEBRAE que irão movimentar 

e valorizar o turismo local. Observamos que mediante a tais oportunidades fica 

cada vez mais dinâmico o incentivo às ações estratégicas de empreendedorismo 

para o desenvolvimento regional da cidade. 

O SEBRAE também busca incentivar as empresas empreendedoras através 

do Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas, MPE Brasil, na 

categoria Serviços de Saúde. Esse prêmio destaca o esforço destas empresas e 

quem ganha são os consumidores de serviço de saúde do Polo. 

Diante da acirrada competição para desenvolver serviços nas áreas de 

saúde, hotelaria e gastronomia, o Polo regional tem apresentado, através de 

estratégias empreendedoras, uma preocupação indispensável para fidelização de 

seus consumidores, que é a qualidade na prestação de serviços através da 

valorização dos clientes e colaboradores, organização gerencial, responsabilidade 

social e inovação. 

Atuação das estratégias empreendedoras através de pensões 

no centro do Polo central 

Devida a grande demanda de serviços ofertados na área da saúde no polo 

central da cidade, muitos empreendedores decidiram por ofertar serviços na área 

de hospedagem, através de pesões e viabilização de serviços médicos para seus 

hospedes. Nesse contexto, as pensões localizadas nas imediações das clínicas, 

hospitais e laboratórios se constituem em um apêndice da prestação dos serviços 

hospitalares, visto que, estatísticas não oficiais apontam para um contingente 

muito elevado de pacientes provenientes do interior do Piauí e de estados 

circunvizinhos, de aproximadamente, 60%. 

Ainda com algumas dificuldades e pouco conhecimento em 

empreendedorismo, os donos de pesões procuram prestar seus serviços da melhor 

maneira possível a seus hóspedes. A grande maioria desse tipo de 



17  

empreendimento não possui estrutura física adequada para o recebimento de 

pessoas. Em situações muitas vezes precárias, muitas delas não são regularizadas 

junto aos órgãos oficiais. 

Diante das tentativas de inovar em seus serviços, as pesões procuram 

oferecer suporte aos seus usuários da melhor forma possível, embora 

precariamente. Além da hospedagem em si, oferecem outros serviços 

complementares como: recebimento dos pacientes no terminal rodoviário, 

marcação de consultas, acompanhamento de pacientes às clínicas, hospitais e 

laboratórios, etc. Por essa razão, são importantes na estrutura dos serviços de 

saúde de Teresina, na percepção dos seus usuários. 

Em uma recente fiscalização feita pela Prefeitura Municipal de Teresina 

através da Secretaria de Vigilância Sanitária em 95 pensões registradas no ano de 

2016, foram identificadas inúlmeras irregularidades na estrutura física e sanitária 

desses estabelecimentos. Foram propostas mudanças e melhorias com o objetivo 

de atender de forma qualificada e estruturada todas as pessoas que procuram 

Teresina para obter os serviços ofertados em termos de tratamento médico. 

Contudo, a referência de serviço de qualidade está mais ligada ao suporte 

oferecido por investimentos privados vindos da classe médica e empresarial. Os 

consumidores desses serviços se aglomeram ao redor desse cluster buscando 

melhores formas de consumo e resolução de seus problemas de saúde. 

Análise das oportunidades reais de investimento e 

crescimento regional 

As diversas formas de desenvolvimento tem uma base forte quando feitas 

de maneiras inovadoras e atuam no contexto regional. Constantemente no Polo de 

Saúde de Teresina surgem diversos serviços operando em nichos diferentes, 

proporcionando uma concorrência acirrada. Esse potencial competitivo só é 

possível pela existência de um ambiente favorável à inovação e com poder de 

atração de novos investimentos e empresas. 

O Polo central é um espaço ativo na organização da produção com o 

fortalecimento da Teoria Regional Endógena, ampliando assim a importância da 

economia regional na ciência econômica. Dessa forma, observa-se que o 

desenvolvimento acontece pela formação de excedentes, ou seja, condições em 
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que a quantidade de riqueza gerada pelo processo seja maior que a quantia gasta 

no mesmo. 

Romer (1994) afirma que “crescimento econômico é um resultado 

endógeno de um sistema econômico, e não o resultado de forças que afetam a 

partir do exterior”. 

Barquero (2001) afirma que “o desenvolvimento econômico ocorre em 

consequência da utilização do potencial e do excedente gerado localmente”. Diz 

ainda que “para neutralizar as tendências ao estado estacionário, é preciso ativar 

os fatores determinantes dos processos de acumulação de capital, a saber, a 

criação e difusão de inovações no sistema produtivo, a organização flexível da 

produção, a geração de economias de aglomeração e de economias de diversidade 

nas cidades e o fortalecimento das instituições” (BARQUERO, 2001). 

Nesse ponto vista, o desenvolvimento econômico regional possui variações 

que dependem da capacidade de agregação de valor sobre a produção e também da 

capacidade de absorção da região na retenção do excedente econômico gerado na 

economia local e na atração de excedentes provenientes de outras regiões. Nesse 

contexto, o fator motivacional tem impacto com a vinda de pacientes provenientes 

de estados vizinhos ao Piauí. 

Amaral Filho (2001) expõe que esses novos modelos de desenvolvimento 

“estão identificados com as ações descentralizadas das empresas e das instituições 

públicas, o que implica um forte processo de reciprocidade entre eles, numa 

relação de concorrência e de cooperação entre as empresas”. 

Nessa relação de disputa, observa-se dentro do Polo de Saúde que as 

empresas atuantes formam parcerias para melhor se desdobrarem em ofertas nas 

diversas áreas e especialidades. Foi justamente essa concorrência que fez do 

Centro de Teresina uma referência em serviços de saúde, injetando fortes recursos 

na economia. Vale lembrar que os hospitais públicos também têm grande 

participação nesse avanço da economia e geração e de emprego e renda. 

Os fatores de desenvolvimento tecnológico e econômico 

ligado ao Polo de Saúde 

O sistema de saúde é um importante termômetro do desenvolvimento 

socioeconômico e tecnológico. A saúde é, pois, um setor estratégico por se 
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configurar como “importante catalisadora de inovação, o que a situa em posição 

de liderança no que tange ao investimento em P & D para a geração de 

conhecimento, elemento essencial para a competitividade na sociedade do 

conhecimento globalizada contemporânea” (GADELHA et al, 2012, p. 209). 

Por esta ótica observa-se que os investimentos em tecnologia fazem total 

diferença no que tange a qualidade dos serviços. Como a tecnologia se renova 

rapidamente neste setor, há uma tendência constante de incorporação de novos 

equipamentos. Por outro lado, sabe-se que as tecnologias médicas são 

complementares, uma vez que o aparecimento de inovações não substitui 

necessariamente o equipamento existente, e sim diversifica os procedimentos para 

a conclusão de um diagnóstico. 

É notável que o crescimento das clínicas médicas, laboratórios e hospitais 

privados no Polo de Saúde de Teresina é resultante de um forte investimento em 

tecnologia de ponta. São equipamentos de última geração, os quais muitos não são 

encontados ainda em outras capitais do nordeste. Fora esse destaque, existe 

também a preocupação na qualificação dos profissionais que manuseiam esses 

equipamentos. 

Embora seja um modelo socialmente perverso, abre um grande espaço para 

a atividade empresarial neste setor. Em segundo lugar, Teresina é maior cidade 

não litorânea do Nordeste, ocupando uma posição geográfica semelhante à que 

São Paulo ocupa na região Sudeste, e em virtude desta condição está mais 

próxima de cidades do Maranhão, do Ceará e do Tocantins que as capitais destes 

Estados, atraindo assim os moradores de tais regiões. Terceiro, os custos de um 

tratamento médico em Teresina são inferiores àqueles praticados nas demais 

capitais nordestinas; há um grande parque de equipamentos médicos e de 

profissionais especializados atuando em Teresina. Por último, os custos de 

hospedagem e translado em Teresina são mais acessíveis. 

Os fatores de desenvolvimento econômico fortaleceram as oportunidades 

e o crescimento do Polo de Saúde, tendo em vista o crescimento rápido e continuo 

muitas clínicas médicas e profissionais da saúde resolveram investir e novos 

empreendimentos na zona nobre de Teresina. Além desses investimentos, muitos 

profissionais buscam se especializar fora do estado e até mesmo do país, com 

propósito de retorno ao Polo que cresce a cada dia. 
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Outro fator em auto destaque trata-se dos investimentos em 

tecnologia, que proporcionam um diferencial na cidade de Teresina. 

Referenciando a cidade de Teresina com qualquer outra capital do seu porte 

poderemos perceber claramente a sua estrutura tecnológica que esta à frente, 

devido ao seu alto nível de recursos e qualidade. 

Zacarrelli et al. (2008), define características fundamentais dos clusters de 

negócio, tais como: concentração geográfica, especialização das empresas do 

cluster, equilíbrio com ausência de posições privilegiadas, complementaridade, 

cooperação entre empresas, uniformidade no nível tecnológico, cultura de 

comunidade e caráter evolucionário por introdução de novas tecnologias. 

Os investimentos em tecnologia na saúde permitem hoje 

monitoramentos de vários processos e afecções, diagnósticos cada vez mais 

precoces e precisos, exames laboratoriais mais específicos, exames de imagens 

tridimensionais de alta resolução, medicamentos menos tóxicos e mais potentes e 

eficazes, mapeamentos genéticos, cirurgias minimamente invasivas vídeo 

laparoscópica e artroscópicas, por vezes guiadas por recursos auxiliares de 

imagens, tudo contribuindo para a qualidade de vida e saúde da população. A 

engenharia genética também tem proporcionado grandes avanços em vários 

setores da Saúde. 

Além dos recursos tecnológicos, são desenvolvidos outros projetos para 

potencializar novos negócios na capital, como por exemplo o “Teresina + Saúde” 

que tem como proposta a criação de um aplicativo para os usuários dos serviços 

de saúde em Teresina. A plataforma quer disponibilizar o mapa da saúde, com a 

localização de todos os centros de atendimento, unidades básicas, farmácias, 

hospitais, clínicas e ainda informações sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) 

incluindo os direitos e deveres tanto dos profissionais como dos usuários. O 

aplicativo também se propõe a facilitar a prática de exercícios físicos, dar dicas de 

alimentação saudável e calcular o índice de massa corporal (IMC), além de 

ensinamentos básicos de primeiros socorros, entre outros serviços. 

Com base nessas estratégias de investimentos em recursos humanos e 

tecnológicos na área de saúde em Teresina, outros estados também já começaram 

a fazer o mesmo. Cidades do Maranhão como Imperatriz, Caxias e Timon estão 

investindo, nos últimos anos, na melhoria de unidades de saúde de média e alta 
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complexidade, setor que atrai bastante pacientes para a capital do Piauí e tem sido 

o responsável pelo crescimento de clínicas e hospitais de Teresina. 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Timon, as reformas em 

hospitais do município até o final do ano vão consolidar o atendimento de 

referência em mais de 40 cidades do Maranhão, alcançando uma população de 400 

mil pessoas. Mesmo com esses esforços, o estado vizinho terá que investir muito 

para se nivelar ao potencial de Teresina e seu polo consolidado. 

Alguns aspectos que Teresina precisam melhorar: é justamente 

investimentos em pesquisas científicas, pois a medicina local deixa a desejar nessa 

importante iniciativa que é inexistente. O que existe são alguns médicos com forte 

impulso empreendedor, os quais através de muita dedicação, perseverança, 

instinto competitivo e investimentos em marketing procuram se destacar com seus 

serviços diferenciados. 

Outra grande preocupação entre os prestadores de serviços no Polo de 

Saúde de Teresina diz respeito à qualificação dos profissionais que atuam direto 

com pacientes. A Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo (SETRE) elaborou 

um projeto juntos as instituições prestadoras de serviços no Polo. O Plano de 

Qualificação do Pólo de Saúde, realizado pela (SETRE) em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Teresina, objetiva a melhoria da gestão de negócios no 

setor de saúde por meio da qualificação e requalificação dos trabalhadores nas 

áreas consideradas e negócios complementares a este setor, relacionados ao 

comércio de alimentação, hospedagem e transporte, visando à melhoria da 

qualidade dos serviços ofertados. 

O projeto, que visa a qualificação desses profissionais, teve o apoio de 

mais setores da administração público, além da prefeitura de Teresina, o 

Ministério do trabalho e emprego (MTE) e a Planseq. 

O Plano Setorial de Qualificação (Planseq) faz parte das ações de 

qualificação do PNQ (Plano Nacional de Qualificação) e é realizado em parceria 

com sindicatos, empresas, movimentos sociais, governos municipais e estaduais. 

Essas parcerias são de extrema importância para o desenvolvimento do Polo de 

Saúde, pois contribuirá para a diversificação de serviços, aumento da qualidade e 

como centro de referencia e pesquisa. 
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Algumas das principais especialidades desenvolvidas pelas empresas 

privadas normalmente estão relacionadas aos serviços de complementação 

diagnóstica e terapêutica, demonstrando com isso a importância das clínicas e 

laboratórios para a expansão do Polo de Saúde. 

São diversas as instituições que buscam estudar o mercado teresinense no 

intuito de criar novos cursos para atender a demandar de novos serviços. Essas 

estratégias visam em muito as oportunidades que surgem no polo de saúde local. 

Alguns aspectos fundamentais destacados nesse trabalho é a preocupação em 

buscar atender as mais diversas oportunidades empreendedoras com qualidade, 

criatividade e soluções. 

Porém, apesar do avanço, a gestão efetiva no Polo precisa corrigir certas 

falhas que são constantes e visíveis dentro do celeiro promissor. Nessa mesma 

escala, algumas providências são tomadas para investimentos no setor, como por 

exemplo, linhas de crédito junto a instituições financeiras que oferecem das mais 

diversas oportunidades de empréstimos para ampliação do negócios. 

Mesmo com algumas dificuldades ainda por serem superadas, o Polo de 

Saúde da cidade de Teresina apresenta uma escala de crescimento promissora, 

com predomínio das empresas especializadas, principalmente por imagem, e uma 

capacidade superior as necessidades da cidade. 

Não se pode deixar de destacar também que a demanda crescente por 

serviços de saúde acarreta sérios problemas ao meio ambiente. Observa-se que a 

gestão ambiental passa a ser uma ferramenta importante para a sustentabilidade do 

Polo de Saúde, à medida que crescimento e degradação ambiental se relacionam 

em sentido inverso. 

Vale lembrar o cluster de desenvolvimento denominado de Polo de Saúde 

de Teresina é fortalecido pela iniciativa privada com diversas oportunidades de 

empreendedorismo. Fica evidente que o setor gera externalidades positivas 

caracterizando assim o setor como emergente. 
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Conclusões 

O tema, que tem como referência o desenvolvimento setorial do Polo de 

Saúde da Cidade de Teresina, serve de estímulo para os mais diversos 

profissionais da área da saúde, tendo em vista que este setor ainda é carente de 

produtos e serviços capazes de atender as necessidades dos consumidores com 

qualidade, diversificação e excelência. 

Considerando que o objetivo central desse Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC é destacar o papel do Empreendedorismo e sua influência na 

qualidade de ofertas de serviços de saúde no município de Teresina, podemos 

observar que a visão dos empreendedores locais faz total diferença no 

desenvolvimento do cluster. A visão de negócios e as estratégias competitivas 

proporcionam qualidade nos serviços e possibilitam a expansão dos diversos 

hospitais e clínicas privadas do Piauí. 

Os resultados esperados com essa pesquisa consistem em oportunizar uma 

visão estratégica para novos negócios e novos serviços no setor de saúde da 

cidade, focando as necessidades dos usuários de serviços do Polo de Saúde central 

do município de Teresina-PI, desancando principalmente a rede de organizações 

complexas em todas as áreas abrangidas por esse setor. 
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Considerações Finais 

O Curso de Especialização em Educação Empreendedora proporcionou 

uma visão mais clara e abrangente para o desenvolvimento final deste trabalho. 

Todas as etapas propostas durante o curso proporcionaram formas diversas 

de pesquisas e de acesso a materiais de fundamental importância nos processos da 

ação empreendedora. Todos os pontos apresentados no curso foram motivadores e 

enriquecedores para o embasamento do mesmo. 

As etapas apresentadas para o desenvolvimento do trabalho final serviram 

de base para as pesquisas de campo. Cada disciplina serviu como suporte para o 

desenvolvimento das ideias e inspirações, além de influenciar na escolha do tema 

apresentado para o trabalho e conclusão. 

Espera-se que com apresentação da importância da conjunção de uma nova 

visão e ações estratégicas empreendedoras, o nosso Polo de Saúde possa ser 

reconhecido nacionalmente como referencial, em termos de qualidade e de 

excelência nos serviços e de profissionais qualificados e empreendedores que 

contribuem para o crescimento econômico do nosso Estado. 

Todas as experiências vivenciadas no curso de Especialização em 

Educação Empreendedora foram grandiosamente gratificantes para meus projetos 

futuros na área do empreendedorismo, uma vez que proporcionaram uma ampla 

visão de como criar, expandir e ter sucesso em novos negócios, pondo em prática 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo dessa caminhada. 



25  

 
 

Referências bibliográficas 

AMARAL FILHO, Jair do. A endogeinização no desenvolvimento econômico regional 

no local. Revista Planejamento e Políticas Públicas, IPEA – Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, Rio de Janeiro, n. 23, p. 261-286, junho 2001. 

BARQUERO, A. V. Desenvolvimento Endógeno em tempos de globalização. Tradução: 

Ricardo Brinco. Fundação de Economia e Estatística, 2001 

COSTA, N. C. Planejamento de propaganda. 4ª ed. São Paulo: Global, 1988. 

DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. Rio de Janeiro: Sextante, 2009. 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2005. 

FONTENE, Marcelo. Publicação da matéria: ESPECIAL: Polo Saúde de Teresina é 

referência em atendimento. Disponivel em: http://cidadeverde.com/vida/68938/especial- 

polo-saude-de-teresina-e-referencia-em-atendimento. Acesso em: 02 de junho de 2017 às 

20:30 min. 

GADELHA, Carlos Augusto G.; MENDONÇA, José Manoel S. de Varge; COSTA, Laís 

Silveira. O complexo produtivo da saúde sua relação com o desenvolvimento: um olhar 

sobre a dinâmica da inovação em saúde. In: 

GIOVANELLA, Lígia et al (Org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012 

ROMER, P.M., Origins of Endogenous Development. Journal of Economic Perspectives, 

vol.8, n.1, 1994. 

SCHUMPETER, J. Towards taxonomy of search patterns of manufacturing flexibility in 

small and medium sized firms. Omega, v. 28, p.23, 1949. 

ZACARRELLI, S. B., TELLES, R., SIQUEIRA, J. P. L., BOAVENTURA, J. M. G. e 

DONAIRE D. Clusters e redes de negócios: uma visão para a gestão de negócios. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 
 

. 

http://cidadeverde.com/vida/68938/especial-

