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Resumo

A partir da proposta de lançar no mercado uma ideia inovadora, foram iniciadas
as buscas por ideias empreendedoras na área hospitalar, após uma chuva de
pensamentos, houve uma decisão: criar uma empresa com foco no aprimoramento
das habilidades humanas através da arte do palhaço. O levantamento sobre a
temática foi realizado por meio da internet de maneira geral, além de conhecer o
público e os demais concorrentes, também foi elaborado um plano de negócios e um
plano financeiro que subsidiaram a análise dos custos e investimentos, assim como
do tempo necessário para o retorno financeiro, apontando viabilidade do negócio.
Abstract

Based on a proposal to launch an innovative idea on the market, the search for
entrepreneurial ideas in the hospital area was started, after a shower of thoughts, there
was a decision: to create a company focused on improving human skills through the
art of the clown. The survey on the theme was conducted through the Internet in
general, besides knowing the public and other competitors, was also prepared a
business plan and a financial plan that subsidized the analysis of costs and
investments, as well as the time required for the financial return, pointing business
viability.

Introdução
O tema do trabalho gira em torno de uma empresa que está surgindo, com o
objetivo de sensibilizar e conscientizar os profissionais da área da saúde sobre seus
potenciais humanos, de modo a contribuir para a melhoria na qualidade de um
ambiente empático no contato diário da sua rotina de trabalho.
Nesse contexto, o objetivo da empresa é realizar treinamentos presenciais para
profissionais da área da saúde, no formato de oficinas pontuais ou continuadas,
utilizando-se de técnicas do palhaço, sem a necessidade de formar artistas, levando
à clareza de sentimentos e potencialidades humanas.
A oficina corporativa, além do treinamento, trata de articular coerentemente as
competências individuais e organizacionais no cenário mais amplo da Instituição.
Nesse sentido, práticas de oficinas corporativas para os colaboradores estão
intrinsecamente relacionadas ao processo de renovação do olhar do indivíduo sobre
si mesmo e no contexto onde está inserido, trazendo inovação à Instituição e melhoria
da qualidade e da eficácia de seus serviços.
As dinâmicas das oficinas são compostas de vivências que afloram a escuta, a
atenção, o foco, a gentileza, a paciência, a empatia e as demais habilidades humanas
necessárias no âmbito hospitalar. Tais habilidades abrangem o contato e o
acolhimento do paciente recém-chegado, alcançando também aqueles que estão
internados, familiares, amigos e parceiros de trabalho que convivem por tempo mais
longo. Contribuem positivamente para vencer a competitividade no mercado de
trabalho atual, uma vez que a humanização, em seu aspecto mais profundo, tira de
foco os aspectos tecnológicos e coloca no cerne da medicina e em suas áreas
correlatas, o mais importante: o ser humano.
Para driblar crise, empresas investem em treinamento e
desenvolvimento de colaboradores

, quando a empresa investe

em treinamento, ela está investindo em si própria, ou seja, no seu crescimento. Ao
implementar a prática do treinamento constante aumenta a sua capacidade de atrair
e reter talentos e ao investir no colaborador, este passa a se sentir elemento
fundamental para o crescimento da sua empresa, o que, por sua vez, ajuda a
alavancar sua própria carreira.

As Instituições que investem em treinamento e desenvolvimento humano vêm
se posicionando com mais competitividade, pois essas ações educacionais
contribuem na melhoria do desempenho do colaborador e dos resultados
institucionais, no entanto, às vezes o colaborador visualiza de modo superficial e
automático, delimitando o acesso do indivíduo ao jaleco branco e, este, deixa de
compreender que a ferramenta não é para a instituição, em uma via de mão única, e,
sim de mão dupla, transformando a pessoa, que transforma o profissional, que
transforma o grupo, crescendo em uma onda que invade tudo à sua volta. A Arte do
Palhaço consiste no alavancar da transformação do instante, reverberando por longo
tempo, o que favorece a transformação humana.
Para nos dar clareza de como traçar este caminho e compreender as partes
desse quebra cabeça que aceitamos construir, utilizamos o Canvas e o Plano de
Negócio, ferramentas amplamente utilizadas por empreendedores na construção do
modelo de negócios, que antecede a elaboração do plano de negócios.
Os nove componentes do modelo Canvas são: segmento de clientes, proposta
de valor, canais, relacionamento com os clientes, fontes de receita, recursos
principais,

atividades-chave,

parcerias

principais

e

estrutura

de

custos

(OSTERWALDER, PIGNEUR, 2011).
Já o Plano de Negócios estrutura a oportunidade, fornecendo a clareza sobre
a

necessidade essencial

de

recursos

(humanos, materiais,

financeiros

e

operacionais), conforme cita Dornelas, et al (2015), tornando fundamental para
compreendermos os indicadores de viabilidade que nos trouxeram bons resultados.
Com o Plano Operacional, compreendemos uma visão mais holística da
empresa, mostrando que com atividades focadas, bons relacionamentos e rotinas
estruturadas, pode-se, com muito trabalho, contribuir para o plano financeiro trazer o
resultado esperado.
O ponto de equilíbrio do Plano Financeiro, indica que há margem de lucro de
R$74.675,00 e o índice de lucratividade de 0,21% dentro de um prazo de retorno de
apenas 14 meses, para recuperar o valor investido no negócio.

Neste trabalho, a proposta será oferecer capacitação para o aprimoramento
das habilidades humanas, a qual trará mais credibilidade e confiabilidade na execução
de suas funções na instituição de saúde.
A Viva Conectado se torna viável diante dos resultados apurados no decorrer
do trabalho, no âmbito financeiro, assim como no âmbito administrativo, por trazer
inovação da tecnologia humana, um dos meios de diferenciação está na atribuição de
valor, diante do consistente investimento em capacitação.

Revisão de Literatura
No setor da saúde há uma questão de alta relevância que inclui a ausência de
empatia, de criatividade, de conexão com pacientes, acompanhantes e parceiros de
trabalho, além da pouca sensibilidade e criatividade para inovar nas conexões
humanas, na maneira de sentir e entender o outro.
Para MANHÃES, A. C. T. DA S. 2016, treinar é educar, ensinar, mudar
comportamento, estimular as pessoas a adquirirem novos conhecimentos e
habilidades. Treinar, no sentido mais profundo, é ensinar a pensar, a criar e a aprender
a aprender.
A proposta de oficina corporativa está embasada em resultados de buscas na
internet oriundos de materiais de divulgação de oficinas e cursos para profissionais da
área do palhaço. Customizadas às reais necessidades do ambiente hospitalar, estas
oficinas são soluções que objetivam desenvolver competências, ou seja, a
aprendizagem de novos conhecimentos ou aprimoramento das próprias habilidades,
visando o melhor desempenho de suas responsabilidades e tarefas, de acordo com
as funções

vigentes.

Nesse

sentido,

estas

práticas

corporativas

estão

intrinsecamente relacionadas ao processo de inovação na instituição e ao aumento
da qualidade e da eficácia de seus serviços, contribuindo positiva e imensamente para
vencer a competitividade no mercado de trabalho atual.
Nos direcionando à importância dos treinamentos nas empresas, a Consultoria
Dino e a Ação Consultoria, em seus respectivos artigos, nos mostram como as
empresas têm encontrado formas, utilizando dessa ferramenta para criar uma
proximidade do colaborador às instituições.
O projeto de extensão do Centro universitário São Camilo - Narizes de Plantão
é base de referência para o desenvolvimento deste trabalho, o Projeto busca inserir
uma atividade artística dentro do ensino superior da área da saúde, como
uma ferramenta educacional para a formação mais completa de futuros profissionais
da saúde. Tudo isso é feito com base na linguagem do palhaço. A experiência de
treinamento e atuação como palhaços traz aos alunos novas visões e reflexões sobre
as relações humanas, que podem ser úteis na vida profissional futura de cada um. Há
alunos que relatam ter aprendido a olhar mais nos olhos das pessoas, durante uma

interação social. Há outros que dizem estar mais atentos aos seus pacientes e que os
escutam "como se fosse a primeira vez". Alguns também contam que trabalham
melhor em grupo depois de ter entrado em contato com o mundo do clown, pois
aprenderam a improvisar e a aceitar as propostas dos outros.
Acreditamos que esse treinamento artístico pode ensinar ao futuro profissional
da saúde habilidades sociais indispensáveis para a profissão. Dessa maneira, o
projeto atua como ferramenta de educação, somando-se ao ensino técnico já
abordado na universidade. https://top.abmes.org.br/index.php/edicoes/edicoes-1/2017-2018
O Documentário do Narizes de Plantão revela depoimentos reais sobre o
despertar das habilidades humanas como empatia, criatividade, escuta, dentre outras.
Traz a reflexão da importância do treinamento através da arte do palhaço, o quanto é
transformado a cada encontro.
A instituição Doutores da Alegria é pioneiro, no Brasil, sobre técnicas de
palhaçaria. A contribuição da ONG, foi de grande importância, tanto com informações
do site, como o Documentário que expressa com gentileza e clareza toda a força das
habilidades da palhaçaria.

amoroso e esclarecedor sobre o palhaço em sua atuação hospitalar, de maneira a
acionar as sensações que gostaríamos de acessar nas pessoas que irão passar pelos
treinamentos e oficinas.
Outras instituições, nesta mesma linha, agregaram com dados e informações
de como os cursos de formação de palhaço se disseminaram pelo país. O Doutores
Costal e Susin, contribuíram para essa pesquisa nesse aspecto.
Palhaço de Hospital: proposta
metodológica de formação
Adams em sua missão:
Mas ouvindo com atenção seu discurso, percebe-se a utilização de
termos tais como a compaixão, a generosidade, o heroísmo, a abnegação,
culminando com a incorporação do que ele chama de um compromisso com o

amor, como definições do ato de cuidar, tratar do

) e, ainda

amor ao próximo, o que depende exclusivamente das motivações pessoais do
sujeito que cuida. (2007)
Sendo assim, percebe-se que a atuação do palhaço ajuda, de modo consciente
ou não, com sua abordagem leve e cômica, em situações conflituosas e carregadas
de tensão e desconforto a tirar o paciente do olhar da dor e trazê-lo para uma nova
visão, facilitando ou amenizando-a (SOARES, 2007).
A Humanização através do Programa Recrutas da
Alegria da Furg: um Relato de Experiência
ambiente hospitalar ajuda a compreender que o caminho para essa experiência tem
base sólida e favorece a confiabilidade de que o trabalho pode agregar muito para as
comunidades hospitalares e até para as sociedades em si.
Segundo KASATE, J. C. & CORREA, A. K., 2011, quando se discutem outras
estratégias de ensino para além do método tradicional, com a intenção de possibilitar
que os alunos desenvolvam participação e autonomia, isso se relaciona com a
perspectiva de considerá-los sujeitos de seu processo de aprender e de construir-se
como profissional. Essa concepção vai ao encontro da valorização do usuário do
serviço de saúde, também como sujeito do cuidar, o que se relaciona às práticas de
humanização.
Os estudos nessa temática ainda são escassos e estão mais relacionados com
comprovações empíricas do que teóricas, criando uma mão inversa na pesquisa, de
modo que, abre possibilidades para explorar mais intensamente o assunto.
Atualmente, as maiores e mais utilizadas ferramentas de análise para o início
de uma jornada empreendedora, são o Canvas e o Plano de Negócios. Desta forma,
OSTERWALDER e DORNELLAS, referências no assunto, contribuem para a
pesquisa, orientando e direcionando com clareza e objetividade nos respectivos livros
Business Model Generation: inovação em modelos de negócios e Plano de Negócios.
Ambos autores foram fundamentais para o desenvolvimento deste processo. A
finalidade destas ferramentas é trazer à consciência e clareza dos passos necessários
às partes envolvidas, e uma análise minuciosa do objeto deste trabalho.

Métodos
A pesquisa sobre este projeto empreendedor foi iniciada no mês de outubro de
2018, por meio de um Brainstorming, estimando ideias e soluções que poderiam trazer
diferencial para o mercado. A partir de conhecimentos e vivências na área, foi definido
o tema. As buscas sobre o assunto foram realizadas por meio da internet, para
investigar quais seriam os concorrentes e se já existia algo semelhante implantado.
Também foram consultados alguns autores que trabalham com capacitação para
agregar conhecimentos e verificar a viabilidade do projeto. As palavras chaves
utilizadas foram: palhaço, oficina de palhaço, humanização hospitalar, técnica da
linguagem do palhaço, técnica de palhaço, treinamento de palhaço, curso de
humanização, relações humanas no ambiente hospitalar.
O levantamento de empresas de treinamento, artigos e vídeos relacionados a
arte do palhaço subsidiou a definição do público-alvo e dos concorrentes e possibilitou
conhecer o mercado e as demais empresas que já trabalham com este conceito.
Entendemos que este método de pesquisa é muito importante para fornecer dados
capazes de embasar e argumentar que o negócio é sustentável.

Resultados e Discussões
Encontramos no dia a dia hospitalar, profissionais da área da saúde sentindose frustrados por não conseguirem realizar sua missão/propósito no desenvolvimento
de suas atividades.
Compreendemos que a peça desconexa a esse contexto, o palhaço, inserida
de maneira sutil é capaz de contribuir tão fortemente para o público do hospital que
suas ferramentas não competiriam e não atrapalhariam seu trabalho, pelo contrário,
tornariam terra fértil para que as sementes semeadas frutifiquem. Sendo assim, o
primeiro aspecto que viabiliza o empreendimento já está posto.
A Viva Conectado tem como objetivo levar às instituições hospitalares o
treinamento para todos os departamentos e áreas de maneira integrada, facilitando a
compreensão da ação dentro da rotina dos participantes.

do Palhaço Hospitalar com foco nas ferramentas não se constitui como concorrente
colaboradores no aspecto humano.
Um dos maiores desafios para iniciar esse empreendimento é o fator financeiro,
uma vez que nos posicionamos na prospecção de um emprego inicial financeiro
oriundo de investidores anjos.
Avaliando outros fatores dessa empreitada, compreendemos que há pouco
conhecimento do tema no mercado, o que geraria certo empecilho/pré-conceito a
respeito do objetivo final do nosso negócio.
Entretanto, os Pontos Fortes e as Oportunidades nos motivam, a saber, que
temos imenso campo para revolucionar o comportamento dos profissionais do ramo
hospitalar, impactando todas as pessoas que vivem e experimentam estar acometidos
de algo que os levem a estar em um hospital.
Ressalta-se que o produto é inovador, as sócias-fundadoras são bem
relacionadas no mercado, o custo inicial é pouco impactante e há profissionais
capacitados e disponíveis para contribuir e desenvolver esse projeto de maneira
promissora. A concorrência não atua diretamente no nicho elegido e há grande
demanda em clientes.
O produto/serviço em si traz ferramentas já utilizadas na formação do Palhaço
Hospitalar como a consciência do trabalho em parceria, a empatia, a escuta, a atenção
no momento e na pessoa, a gentileza, a paciência, dentre outras.
Para LARSON e YAO, 2005, a empatia pode ser considerada o símbolo do
cuidado do profissional de saúde em relação ao seu paciente. Conceitualmente, a
empatia é definida como a capacidade de compreender de maneira acurada e de
compartilhar ou considerar sentimentos, necessidades e perspectivas de alguém,
expressando esse entendimento de tal maneira que a outra pessoa se sinta
compreendida e validada FALCONE, et al, 2008. O conceito de empatia é baseado
em um modelo multidimensional, sendo esta constituída de três componentes: o
cognitivo, o afetivo e o comportamental KOLLER, 2001. O componente cognitivo

refere-se à capacidade de identificar e de considerar, sem julgar a perspectiva e os
sentimentos da outra pessoa. O afetivo é identificado pela presença de sentimentos
de compaixão e de preocupação genuína com o bem-estar da pessoa-alvo. O aspecto
comportamental da empatia se traduz em transmitir o reconhecimento explícito do que
foi entendido sem julgamento pessoal, dando à outra pessoa a sensação de ter sido
verdadeiramente compreendida e acolhida DECETY, 2006.
As técnicas aplicadas nas oficinas serão empregadas de maneira lúdica e com
ferramentas utilizadas na formação do palhaço, visando contribuir com a
transformação que a arte do palhaço causa no aprimoramento das habilidades
humanas.
Um dos maiores desafios a ser explorado nessa jornada é a aceitação do
próprio profissional em reconhecer suas dores e sombras interiores para se
transformar em um ser humano melhor, contribuindo para a cura das pessoas como
também, para o aumento dos números nos hospitais com altas mais efetivas e
frequentes, clima, cultura, dentre outros.
As oficinas podem ser pontuais para reciclagem ou ação introdutória da
ferramenta, ou contínua, no decorrer de um ano, para subsidiar o desenvolvimento de
um time coeso e alinhado, buscando resultados objetivos para a instituição.
Dessa maneira, compreendemos que as oficinas anuais, além de serem
praticadas com valores menores do que as pontuais, criam um calendário saudável
para ambos os envolvidos no acordo: o cliente (hospital) e a empresa (Viva
Conectado), com giro financeiro mais seguro e planejamento mais claro para
organização.
Dado o início da execução do projeto, compreendemos a importância de
estruturarmos a empresa fisicamente, porém, com a contribuição atual da tecnologia
e com a inovação dos novos métodos de trabalho entendemos que não há
necessidade de escritório físico, uma vez que as atividades administrativas podem ser
realizadas por meio de home office ou outros espaços locados, compartilhados ou
cafeterias, dentre outros.

Canvas Business Model Generation
Utilizamos o Canvas Business Model Generation que tem como objetivo ajudar
a visualizar o projeto passando por 9 principais visões estratégicas que embasam o
modelo.
Marcelo Severo Pimenta, na cartilha: O quadro de modelo de negócios, explica
que:
ro do Canvas é possível compreender
rapidamente e comparar as relações entre os nove blocos e descobrir
se existe sentido e complementação entre eles. E por ser uma
ferramenta visual, a cocriação é facilitada, permitindo que pessoas não
envolvidas diretamente no negócio possam ajudar na construção e

Sendo assim, compreendemos que um modelo de negócios, nos ajudará na
melhor visualização da descrição do negócio e das partes que o compõem, de forma
que a ideia seja melhor entendida.
Sua aplicação ficou desta seguinte maneira:
Parceiros
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A Viva Conectado propõe realizar oficinas, em hospitais, para equipes de até
20 pessoas, indiferente da área de atuação, pois compreendemos que ao desenvolver
um time que atua em conjunto, os resultados serão melhores, impactando não
somente a instituição, mas principalmente as pessoas que passam por ali.
Observando o Canvas, podemos destacar os seguintes aspectos.
Como Proposta de Valor, acreditamos que a Viva Conectado possa se colocar
como ferramenta de autoconhecimento. O objetivo é proporcionar aos indivíduos o
reconhecimento de suas habilidades naturais, esquecidas com o tempo, e auxiliar os
profissionais da saúde no despertar destas habilidades, trazendo empatia,
criatividade, escuta nos atendimentos diários.
Nesse primeiro momento, utilizaremos, como Parceiros Chaves, a relação já
existente com profissionais da área da palhaçaria, com o objetivo de trazer a troca de

experiências e o compartilhar das vivências. Por outro lado, teremos ainda, instrutores
disponíveis para conduzir as oficinas, em caso de conflito de agendas.
Para as Atividades Chaves, a divulgação se torna essencial para agregar
interessados e propagar a proposta. Em relação às oficinas, o acompanhamento dos
participantes propõe compreender as percepções no dia a dia, o que o encontro
agregou e o que poderia ser melhorado a curto e a longo prazo.
Tanto para divulgação, quanto para orientações pré e pós oficinas, a Relação
com o Cliente se dará pelos canais de comunicação eleitos. Estes iniciarão por e-mail,
aplicativos de relacionamentos, como Facebook, WhatsApp. Posteriormente, com o
Viva Conectado disponibilizado para todas as instituições, as divulgações serão
através de Marketing Digital, em parceria com agência focada em ações que visam o
desenvolvimento do ser humano.
Compreendemos a importância da ação para o grupo de trabalho para haver
uma mudança no todo. Sendo assim, compreendemos que o Segmento de Clientes
para nossas oficinas se trata de toda equipe de trabalho, independente da função
exercida.
Os Principais Recursos necessários para Viva Conectado se tratam de espaço
físico da instituição contratante, dos profissionais para conduzir as oficinas e
especialmente o ser humano, seu corpo, sua presença, tornando os materiais apenas
complementos que podem existir.
O investimento inicial necessário está estimado em aproximadamente,
R$55.000,00 destinados para compra de equipamentos, materiais e veículo. O capital
será de terceiros. Buscaremos investidores anjos para nos apoiar e nos auxiliar a
desenvolver o primeiro ano do projeto, onde já será possível recuperar o valor
investido no negócio.
O mercado do Palhaço se consolidou. Os Doutores da Alegria, precursores do
assunto no Brasil, disseminaram este conhecimento e outras escolas nasceram, cada
uma com sua característica, em sua humanidade, traço forte entre estes profissionais,
que destacam a essência do indivíduo em cada trabalho, ação, movimento.

Em minhas vivências de atuação voluntária com o Projeto Narizes de Plantão
tradicionais hospitalares, uma vez que, utiliza das técnicas intrínsecas a ele, como a
empatia, o acolhimento, a criatividade, a flexibilidade e a gentileza, características
essas, ainda não tão afloradas nem percebidas pelos profissionais tradicionais à sua
volta, e por vezes se distanciam do paciente e dos seus pares.
Os profissionais da saúde, ligados direta ou indiretamente com o
cliente/paciente, possuem demandas que tomam seu tempo e foco para necessidades
rotineiras, distanciando-os da relação humana, tão importante no momento em que as
pessoas estão no hospital e se encontram vulneráveis e precisando do acolhimento
humano.
Para NOGUEIRA-MARTINS, 2014, os palhaços hospitalares trabalham em
todo o mundo como um resort de humanização da saúde, proporcionando interação
com pacientes, familiares e funcionários. Esse tipo de atividade varia muito em termos
de profissionalismo, responsabilidade e métodos artísticos.
Neste cenário podemos enfatizar que estes profissionais buscam humanizar
seu atendimento e estar mais próximos dos seus clientes/pacientes, no entanto, ao
procurarem cursos e treinamentos para aprofundarem na temática, encontram
abordagens desconexas à sua realidade hospitalar, e quando encontram as
ferramentas e técnicas da formação do palhaço que atendem a essa demanda, se
tornam reféns da formação artística.
Sendo assim, percebemos que muitos profissionais da saúde acabam não
fazendo os cursos de Clown por entenderem que não é esse seu objetivo,
desconhecendo as possibilidades que as ferramentas dessa arte possuem.
Observamos que as empresas de treinamento nessa temática não vão
rotineiramente

até

as

instituições

hospitalares

realizar

esse

trabalho

de

desenvolvimento da Tecnologia Humana, exigindo do colaborador interessado não
somente o deslocamento, assim como a adequação ao horário do trabalho, dentre
outros agravantes.

Outro ponto importante a ser destacado é o fato de que geralmente apenas um
integrante do departamento/área recebe esse conhecimento, quando todo o time
poderia ser transformado, gerando maiores resultados e impactando muito mais
pessoas que passam pelo dia a dia daquela equipe hospitalar.
Nesse contexto, elucida-se a necessidade de criar e implementar treinamento
dentro das organizações para os profissionais da área da saúde, utilizando as técnicas
da Formação do Palhaço, sem necessariamente formar um artista. Vislumbra-se
então, um mercado promissor, uma vez que não existem empresas que atuem
focadas no desenvolvimento de pessoas com este objetivo.
As características dos clientes deste setor são de grupos e/ou departamentos
de profissionais da área da saúde que desejam se aproximar dos clientes e/ou
pacientes do hospital muito além dos diagnósticos, tratamentos medicamentosos e
outros procedimentos administrativos, auxiliando no tratamento com a capacidade
humana de ajudar na cura do outro, com relações mais afetivas, amorosas e gentis.
Os clientes deste projeto estão a princípio em instituições hospitalares da
capital paulistana onde há ou não, a atuação de palhaços no dia a dia dos profissionais
dessa área.
Em nossa pesquisa de mercado ao realizar a análise da concorrência,
pudemos perceber que não há atualmente, nenhuma instituição ou escola que se
posiciona focada exclusivamente em desenvolver o lado humano dos profissionais da
área da saúde, utilizando-se das técnicas do palhaço, sem necessariamente, formálos no artista e que atuem dentro das instituições hospitalares.
técnica da linguagem
do palhaço

técnica de palhaço

muitas escolas e instituições focadas em formar artistas e profissionais atuantes como
palhaços em hospitais, aprimoramentos de técnicas, oficinas de introdução do palhaço
e, até mesmo, o direcionamento do artista no contexto hospitalar.
No entanto, encontramos um treinamento para profissionais da área da saúde,
na instituição Doutores da Alegria, que se utiliza das técnicas do palhaço para
autodesenvolvimento pessoal, que vem ao encontro do objetivo deste trabalho. Como

o em geral, (...) que não

Dessa maneira, pudemos compreender que a empresa é um concorrente
indireto em vários aspectos, como por exemplo, se tratar de uma ONG, ter como
trabalho principal levar o palhaço para o dia a dia dos sistemas de saúde - e não treinar
profissionais para isso - e, o seu produto Sistema Lúdico de Saúde, tem como objetivo
principal o foco em pessoas/profissionais interessados nas técnicas, porém, de modo
individualizado.
Um dos pontos fortes desta instituição é sua experiência. Desde 1991, fundada
por Wellington Nogueira, trouxe essa cultura para os hospitais, oriunda de sua
vivência como palhaço em outros países.

a demanda de pessoas que buscam a técnica, sem necessariamente se formar
cênico, como o brincar, o olhar, a escuta. É uma proposta de reconexão com
características originais do ser humano, como a habilidade de brincar e, a partir disso,

Com o objetivo de trabalhar o conceito de saúde de modo mais amplo,

posicionamento como formação utilizando-se das técnicas do palhaço para o
desenvolvimento humano, reforçado por esta citação:

ser humano de maneira subjetiva e profunda, provocando e
promovendo, reavivando as emoções e despertando o pensamento e

formação de públicos diversos e também de artistas para intervir em palcos diversos

alhaço para o teatro,
trazendo-o para o dia a dia das instituições de saúde.
Quando analisamos os pontos a serem melhorados da instituição, percebemos
que não há datas disponíveis, nem previsões de cursos no calendário anual da escola
o que deixa muitos profissionais sem a oportunidade de aprimoramento com esta
técnica.
Análise SWOT
Pontos Fortes (interno)

Pontos Fracos (interno)

-

Baixo custo para iniciar

-

Profissionais

-

capacitados

e

experientes no assunto
-

Recursos

financeiros

para

investimento inicial
-

Bom relacionamento no mercado

Investimento

em

Marketing

e

Divulgação

para prospecção de clientes
-

Serviço inovador

-

Flexibilidade de horários

-

Contatos

com

parceiros

para

Marketing Digital e Clientes
Oportunidades (externo)

Ameaças (externo)

-

Concorrência indireta

-

Segmento inovador

-

Demanda de clientes

-

Falta de empresas especializadas
em

treinamento

-

Pouco conhecimento do tema
pelo mercado

com

Concorrente indireto com nome
forte (Doutores da Alegria)

as

ferramentas da arte do palhaço
-

Área de prospecção extensa na
cidade e no país

Por trás da máscara, do nariz, da pintura, não há somente uma pessoa que
sabe fazer o outro rir, mas sim técnicas de autoconhecimento que convidam, de forma

subjetiva, os espectadores (pacientes/clientes) a refletirem em si, seu lado humano
trazendo suas emoções à flor da pele, contribuindo para o olhar mais humanizado e,
instigando este indivíduo a perceber o outro da mesma maneira que ele se vê. Quem
ganha com isso é o cliente, que recebe esse carinho, cada vez mais escasso no dia a
dia hospitalar.
As pessoas conhecem o palhaço como aquele humano revestido da
personagem com o simples objetivo de fazer outras pessoas rirem quando, na
verdade, o artista traz em si, o poder e a capacidade de mexer com o indivíduo em
qualquer contexto e, aqui, seu papel é essencial também no ambiente hospitalar. Seu
trabalho vai além da ideia de proporcionar alegria.
A Viva Conectado é uma Empresa de Treinamento de Tecnologia Humana com
foco em profissionais da área da saúde, que fornece técnicas para desenvolver
habilidades e aflorar percepções dos integrantes da equipe hospitalar, como a escuta,
a atenção, o foco, a gentileza, a paciência, dentre outras aptidões humanas
importantes para o dia a dia, e para a realização das suas atividades com mais
proximidade ao paciente.
As técnicas propostas para esse aprimoramento são as mesmas para
desenvolver o Palhaço, que possui todas estas habilidades e que acreditamos
contribuir para o desenvolvimento do lado humano.
Por que acreditamos que as técnicas do palhaço auxiliam para isso? Pois o
artista trabalha com o improvável. Ele desenvolve habilidades para trabalhar com
aquilo que o desafia diariamente, se reinventando e se aproximando do
cliente/paciente a fim de tocá-

racias, exames,

checklists, remédios, dentre outros.
O palhaço exercita a habilidade de estar conectado com seu parceiro (este
artista nunca atua sozinho). A técnica citada contribui para o desenvolvimento do time
do hospital, mantendo seu propósito principal alinhado e direcionado, de modo a
alcançar o objetivo principal.
Outra habilidade trabalhada no curso, utilizando as técnicas do palhaço, é estar
presente no exato momento em que as coisas acontecem, pois para ele não existe o

depois, somente o agora. Dentro do contexto da equipe hospitalar, esta ferramenta
contribui para que o profissional esteja atento e conectado aos detalhes do momento
do atendimento do paciente, evitando retrabalhos, contribuindo para mais efetividade
e, por que não, agregar maiores resultados em menos tempo?
Estas oficinas ocorrerão dentro da instituição hospitalar contratante,
preferencialmente para uma equipe multiprofissional. O período da oficina é de 4
horas, e nelas serão aplicadas as técnicas utilizadas para a formação do palhaço, sem
necessariamente formá-lo. O principal benefício oferecido ao profissional inclui o
conhecimento específico para seu desenvolvimento, com aplicabilidade imediata, que
contribuía para sua rotina.
As oficinas serão aplicadas inicialmente por duas profissionais:
Elza Sartorelli, palhaça, formada desde 2015, pelo Narizes de Plantão, projeto
de extensão do Centro Universitário São Camilo

SP, e que tem como objetivo levar

a arte do palhaço ao ambiente hospitalar. Tem ainda formação em fonoaudiologia,
pós-graduação em Administração Hospitalar e em Psicopedagogia Institucional,
atualmente, cursando MBA em Gestão de Saúde.
Marina Carvalho, terapeuta, thetahealer, coach e relações públicas.
A proposta é exclusiva, desconhece-se outra empresa no mercado realizando
esse trabalho, atualmente. Se trata de uma estratégia inovadora, única e atual.
A divulgação desse trabalho será feita por estratégias de Marketing Digital, em
parceria com uma agência focada em startups de Impacto Social, a abd.digital, que
atuará, a princípio, sem cobrança pelo desenvolvimento das publicações e estratégias
de marketing e, assim que a Viva Conectado tiver seus primeiros clientes e obter seus
primeiros resultados, 5% dos ganhos líquidos, serão direcionados como verba para a
empresa de publicidade.
Com muita objetividade, podemos afirmar que, todos os clientes que passarão
por nós, já possuem as habilidades e as capacidades que serão trabalhadas no curso
e que, deste modo, atuarão fortemente de maneira consciente e atenta ao seu trabalho
e, por consequência, os resultados estarão ampliados.

Nosso trabalho é subjetivo. Temos consciência disso e sabemos o quanto isso
impacta na vida das pessoas.
Os valores praticados de acordo com a modalidade ou periodicidade da oficina:
Tipo de Oficina

Valores

Oficina Mensal - 11 meses

R$ 850,00 por mês

Oficina Pontual

R$ 1.000,00

Estes valores têm como base os preços praticados pelo mercado de formação da arte do palhaço. Referência:
Projeto Narizes de Plantão, do núcleo de extensão do Centro Universitário São Camilo

SP

Compreendemos, nesse momento, manter essa política de formação de preço
para não desrespeitar as demais instituições que atuam desta forma. Relevamos,
ainda o fato de que as oficinas serão realizadas em espaço cedido pelo cliente e que
os materiais, a princípio, serão do acervo próprio das profissionais que aplicarão o
conteúdo. Futuramente, haverá aquisições de novos materiais, caso haja
necessidade.
Plano Operacional
A previsão da quantidade de clientes a serem atendidos por mês pode ser
variável uma vez que a instituição-cliente, pode optar por uma oficina pontual, assim
como por um plano com 12 encontros.
Considerando que uma equipe hospitalar possui, em média, 20 colaboradores,
realizando oficinas mensais para cada time serão treinados, mensalmente, 800
profissionais mensalmente, durante um ano.
Quantidad
e

Quantida

de de

Quantidade

de de

dias e

Encontro

Clientes/

disponíveis

/mês

oficina

1

20

Quantidad

Quantidad

de e

Oficinas

Total

de

de pessoas

Oficinas

impactada

para realizar realizadas/

realizada/

s/mês

a oficina/mês dia

mês

20

40 a 60

até 3

800 a 1.200

Quantidade

Cargo/Função

Atividades a serem Desenvolvidas

2

instrutores

aplicar treinamentos para grupos de
até 20 pessoas

2

palhaços instrutores (não complementar técnicas e módulos do
fixos)

conteúdo

1

administrativo

gestão comercial e administrativa

1

comercial

relacionamento

com

os

clientes,

prospecção de hospitais, vendas
1

contador

gestão

contábil

e

financeira

da

empresa

Plano financeiro
Para iniciar o negócio, é importante contar com a estrutura para atender bem o
cliente. No caso da Viva Conectado, a marca ainda não é conhecida, e por isso não é
forte o suficiente para chamar a atenção de clientes. Então, a publicidade e a
divulgação são estratégias de atrair os clientes, que devem ser cativados pela
proposta de oferta do serviço diferenciado.
O produto, é um serviço e será cobrado por hora, sendo que na personalização
do serviço, ou seja, na aquisição de pacotes do serviço, será realizada a somatória do
preço/hora, com desconto.
A estimativa de investimento fixo será de aproximadamente R$25.182,05 em
equipamentos, materiais e veículo.

Equipamentos
1
2
3
4

Descrição
Notebook
Caixa de som portátil
Aparelho celular
Pen drive 32 gb

Qtde Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
1
2.429,00
2.429,00
1
331,55
331,55
1
1.143,12
1.143,12
1
29,44
29,44
Sub Total A
3.933,11

Materiais
1
2
3
4

Descrição
Colchonete Punch Sports
Kit de bola de tenis
Pandeiro
Materiais diversos

Qtde Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
22
29,90
657,80
1
21,24
21,24
1
69,90
69,90
1
500,00
500,00
Sub Total B
1.248,94

A aquisição do carro será necessária para o transporte do material até as
instituições contratantes.
Veículo
Descrição
1 Carro pupolar semi novo

Investimentos Fixos

Qtde Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
1
20.000,00
20.000,00
Sub Total B
20.000,00

Sub Total A+B+C

25.182,05

As despesas pré-operacionais serão vinculadas as taxas de abertura da
empresa.
Serviços e Taxas
Descrição
1 Taxas para abertura de empresa
2
3
4

Qtde Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
1
1000,00
1.000,00
Total D
1.000,00

Considerando todos os investimentos, contamos com valor aproximado de
R$51.700,00. A fonte de recursos será de 41,38% de capital próprio, 49,62% de capital
de terceiros e 9% de outros investidores diversos.

Investimento
Descrição
Investimento Fixo
1
Sub Total A+B+C

Valor (R$)

Percentual

25.182,05

49,62%

1.000,00

1,97%

24.566,52

48,41%

50.748,57

100%

Descrição

Valor (R$) **

Percentual

1

Capital Próprio

21.000,00

41,38%

2

Capital de Terceiros

25.182,05

49,62%

3

Outros

4.566,52

9,00%

50.748,57

100%

2

Investimento Pré- Operacional
Total D

3 Capital de Giro *
TOTAL DE INVESTIMENTO

Fonte de Recursos

TOTAL DE INVESTIMENTO

A receita esperada dependerá dos serviços adquiridos pelas instituições, que
variam ao preço de R$212,00 até R$250,00 por hora dos serviços oferecidos,
podendo chegar ao faturamento mensal de R$32.000,00 e anual de aproximadamente
R$241.500,00.

Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
Serviço/Produto Preço Unit. (R$) Qtde Valor Total Qtde Valor Total Qtde Valor Total Qtde Valor Total Qtde Valor Total Qtde Valor Total
1 Oficina 1
1.000,00
2
2.000,00
3
3.000,00
5
5.000,00
6
6.000,00
8
8.000,00
9
9.000,00
2 Oficina 2
850,00
2
1.700,00
4
3.400,00
6
5.100,00
8
6.800,00 10
8.500,00 12
10.200,00
3
4
Faturamento Total Mensal
3.700,00
6.400,00
10.100,00
12.800,00
16.500,00
19.200,00
Mês 7
Mês 8
Mês 9
Mês 10
Mês 11
Mês 12
Serviço/Produto Preço Unit. (R$) Qtde Valor Total Qtde Valor Total Qtde Valor Total Qtde Valor Total Qtde Valor Total Qtde Valor Total
1 Oficina 1
1.000,00 11
11.000,00 12
12.000,00 13
13.000,00 15
15.000,00 15
15.000,00 15
15.000,00
2 Oficina 2
850,00 14
11.900,00 16
13.600,00 18
15.300,00 20
17.000,00 20
17.000,00 20
17.000,00
3
4
Faturamento Total Mensal
22.900,00
25.600,00
28.300,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
Faturamento Total 1º Ano

241.500,00

Os custos totais mensais, fixos e variáveis serão em torno de R$13.000,00 por
mês, chegando ao custo anual de R$156.000,00 e contando com reposição de
material ou até manutenção corretiva de emergência em equipamentos.

1
2
3
4
5
6
7

Despesas
Telefone e internet
Salários + encargos
Manutenção de equipamentos
Despesas Financeiras
Cartão crédito
Parcelamento do veículo
Empresa de marketing
TOTAL CUSTO FIXO MENSAL
TOTAL CUSTO FIXO ANUAL

Valor Mensal (R$) *
100,00
11.000,00
100,00
80,00
431,83
700,00
500,00
12.911,83
154.941,96

Despesa
1 Materiais Diversos
2 Manutenção Eventual
Custo Variável Total Mensal

Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$)
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
15,00
30,00
45,00
60,00
75,00
90,00
25,00
50,00
75,00
100,00
125,00
150,00

Despesa
1 Materiais Diversos
2 Manutenção Eventual
Custo Variável Total Mensal

Mês 7
Mês 8
Mês 9
Mês 10
Mês 11
Mês 12
Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$)
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
100,00
105,00
120,00
135,00
150,00
150,00
150,00
175,00
200,00
225,00
250,00
250,00
250,00

Custo Variável Total 1º Ano

1.875,00

No capital de giro podemos observar que o resultado negativo será nos 4
primeiros meses, por se tratar do início da prestação de serviços, mesmo assim o
resultado final anual será positivo no total de aproximadamente R$24.000,00,

resultado este que poderá ser rateado entre os sócios para novos possíveis
investimentos.
Lançamentos
1 Faturamento Total Mensal
2 Custo Fixo Total Mensal
3 Custo Variável Total Mensal
Resultado Mensal

Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$)
3.700,00
6.400,00
10.100,00
12.800,00
16.500,00
19.200,00
12.911,83
12.911,83
12.911,83
12.911,83
12.911,83
12.911,83
25,00
50,00
75,00
100,00
125,00
150,00
-9.236,83
-6.561,83
-2.886,83
-211,83
3.463,17
6.138,17

Lançamentos
1 Faturamento Total Mensal
2 Custo Fixo Total Mensal
3 Custo Variável Total Mensal
Resultado Mensal

Mês 7
Mês 8
Mês 9
Mês 10
Mês 11
Mês 12
Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$) Valor Mensal (R$)
22.900,00
25.600,00
28.300,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
12.911,83
12.911,83
12.911,83
12.911,83
12.911,83
12.911,83
175,00
200,00
225,00
250,00
250,00
250,00
9.813,17
12.488,17
15.163,17
18.838,17
18.838,17
18.838,17

CAPITAL DE GIRO

24.566,52

Os indicadores de viabilidade nos apresentam bons resultados, o ponto de
equilíbrio indica o valor R$156.154,34 para a receita de R$241.500,00. É possível
observar que há uma margem de lucro de R$84.683,04 e o índice de lucratividade de
0,35, e isto significa que, de cada R$1,00 faturado, R$ 0,35 é lucro.
Ponto de Equilíbrio
Receita Total Anual
Custo Fixo Total Anual
Custo Variável Total Anual
Margem de Contribuição

Ponto de Equilíbrio *

Valor (R$)
241.500,00
154.941,96
1.875,00
0,99

156.154,34

Lucratividade
Receita Total Anual
Custo Fixo Total Anual
Custo Variável Total Anual
Lucro Líquido Anual **

Lucratividade **

Valor (R$)
241.500,00
154.941,96
1.875,00
84.683,04

0,35

O prazo de retorno do investimento também é chamativo, serão necessários
apenas 8 meses para recuperar o valor investido no negócio.

Prazo de Retorno do Investimento
Investimento Total
Lucro Líquido Anual
Prazo de Retorno **

**

Valor (R$)
50.748,57
84.683,04
0,60

Indica o tempo necessário para que o empreendedor
recupere o que investiu em seu negócio.

Retorno do Investimento

0
8

anos
meses

O trabalho será viável, pois a empresa tem previsão tem previsão de retorno
do investimento em menos de 1 ano de funcionamento.

Considerações finais
O objetivo inicial desse projeto foi dar vida ao sonho de levar a beleza da arte
do palhaço, de maneira desconstruída para o ambiente hospitalar visando contribuir
para o atendimento humanizado e mais próximo do paciente e seus públicos
envolvidos no momento da internação ou estadia no hospital.
Gostamos tanto de saber que é possível ajudar nos seus processos de cura,
curando outras pessoas que fazem isso, que desejamos viabilizar esse projeto em
2020, verdadeiramente.
Acreditamos que esse produto seja viável e acessível e que futuramente
poderá ser aberto para empresas de outros ramos pois, humanização é hoje um
conceito necessário para as relações.
Futuramente, pretendemos realizar o Mestrado/Doutorado com as experiências
vividas nesse projeto de modo a contribuir para o impacto social em grandes
proporções. É notável que o Ser Humano se encontra desconectado de sua natureza
e desse modo, compreendemos que nossa missão está em trazê-lo para sua essência
novamente.
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