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RESUMO 

 
O setor terciário, representado pela prestação de serviço, encontra-se desde 1999 no Estado 

de Pernambuco como destaque na formação do produto interno bruto – PIB. Segundo dados do 

IBGE/ SEPLANDES o setor terciário representou, em 1999, 53% do PIB do Estado de 

Pernambuco, enquanto que os demais setores econômicos indústria e agropecuária juntos 

representaram 41%. Este fato demonstra o potencial econômico que o setor de prestação de 

serviço possui como gerador de renda na economia do Estado de Pernambuco. 

Desta forma, o Pólo Médico de Recife encontra-se inserido neste contexto, que, neste 

trabalho delimitado na área correspondente geograficamente desde o Hospital Santa Joana, Bairro 

das Graças, Clínica Santa Clara, Bairro da Ilha do Retiro, passando pelo Hospital Português, Bairro 

Ilha do Leite, continuando pelo Hospital Esperança, até o Hospital Instituto Materno Infantil 

Pernambuco – IMIP e finamente, fechando a delimitação com o Hospital Santa Joana. 

O presente estudo analisa os elementos para a identificação da necessidade de oferta, 24 

horas, de bens alimentícios no pólo médico hospitalar localizado no Bairro da Ilha do Leite – 

Recife, através da aplicação de questionários, objetivando constituir um indicador das necessidades 

não atendidas de consumo 24 horas de bens de alimentos nesta área reconhecida geograficamente 

como Pólo Médico de Recife. 

Como resultado percebeu-se que, sob a ótica dos entrevistados, a necessidade do 

funcionamento de estabelecimentos de bens alimentícios com funcionamento 24 horas é uma 

realidade. 

 



 

ABSTRACT 

 

The tertiary sector represented by the render service is in Pernambuco's State since 1999 as a 

headline for the GPD - Gross Domestic Product background According to IBGE/ SEPLANDES 

data the tertiary sector in 1999 has represented 53% of Pernambuco's State GPD while the remain 

economical sectors joined, industry and agriculture, represent 41%. This fact shows the economic 

potential, which the render service has as a generator of income in Pernambuco’s State.  

In this way, the Medical Center of Recife find itself inserted in this context that in this work is 

delimited in the area geographically equivalent from Santa Joana Hospital- Graças ward, Santa Clara 

Clinic–Ilha do Retiro ward, going by Real Hospital Português – Ilha do Leite ward, Esperança 

Hospital up to IMIP - Hospital Materno Infantil and finally closing the delimitation with Santa Joana 

Hospital. 

The presented study analyze the elements for the identification of a 24 hours offer needed of 

food goods on the hospital medical center placed in Ilha do Leite ward, Recife. The identification will 

be analyzed throughquestionnaires aiming to constitute an indicator of 24 hours needs food goods 

non- attended in this geographically area recognized as a Medical Center of Recife. As a result it 

was noticed that under the interviewed optics, the need of 24 hours food establishments operation is 

a reality.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo aborda de forma geral os principais aspectos que norteiam este trabalho. É 

composto da justificativa, do objetivo geral, dos objetivos específicos e da estrutura da dissertação, 

bem como da apresentação do Pólo Médico do Recife. 

 

1.1 – Justificativa 

 

O Pólo Médico-Hospitalar da cidade de Recife, conforme dados obtidos no artigo 

apresentado no site da Emprel (2004), é o segundo maior contribuinte de Imposto Sobre Serviço – 

ISS na região metropolitana do Recife – RMR, representando aproximadamente 13% do total 

arrecadado no município. Essa mesma fonte apresenta o setor de saúde, no período de 1995 a 

1996 como a atividade que mais contribuiu na arrecadação do município do Recife e conclui 

afirmando que o setor de prestação de serviço representa aproximadamente 60% do PIB do 

Estado.  

De acordo com Rocha (2004), o recolhimento do ISS pelo Pólo Médico-Hospitalar da 

cidade do Recife representava em 1993 menos de 5 milhões de UFIRs e atualmente aumentou duas 

vezes e meia, perfazendo o montante de 12 milhões. No mesmo artigo, Rocha afirma que “... No 

que diz respeito ao emprego, o aumento da sua oferta foi, também, extraordinário. Segundo o 

SINDHOSPE, o setor privado do Pólo emprega, de forma direta, nos dias de hoje, quase 100 mil 

profissionais...”. 

Esta posição de Baltazar é ratificada pelo artigo publicado no site oficial do governo do 

Estado de Pernambuco (2004), consultado em 19/05/2004, no qual apresenta o Pólo como gerador 

de aproximadamente 120 mil empregos, dos quais 72 mil na região metropolitana do Recife. Bem 

como, também, ratifica o parágrafo 1� desta introdução: “...Entre o período de 1993 a 1997, houve 

um crescimento da arrecadação de cerca de 96,6%...”.  

Apesar de não existir uma data de fundação do Pólo Médico-Hospitalar de Recife na 

literatura médica pelo sindicato dos hospitais de Pernambuco ou pela secretaria de saúde do Estado 

de Pernambuco, este trabalho por ter inserido como elemento constitutivo na área geográfica 
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considerada para este estudo como Pólo Médico - Hospitalar, o Hospital São Marcos, fundado em 

1954 e o Instituto Materno Infantil de Pernambuco – IMIP, datado de 1960, não só por serem as 

mais antigas instituições médicas Hospitalares, já possuíam em seu objetivo fim a atuação nas áreas 

de assistência médico-social, ensino, pesquisa e extensão comunitária, o qual representa a base 

conceitual de Pólo. 

Diante deste fato, este estudo considera o Hospital São Marco e o IMIP como o marco do 

Pólo Médico-Hospitalar da cidade de Recife. 

De acordo com o artigo publicado no site oficial do governo do Estado de Pernambuco 

(2004), o Pólo Médico-Hospitalar de Recife é constituído de aproximadamente 320 hospitais. O 

Pólo Médico-Hospitalar é considerado como o primeiro do Norte/Nordeste e o segundo maior e 

mais bem estruturado do Brasil, ficando atrás do pólo médico existente no Estado de São Paulo. 

A estrutura do Pólo Médico-Hospitalar da cidade de Recife vem crescendo de forma 

contínua e acelerada. Além de toda uma estrutura médico-hospitalar que compreende hospitais, 

clínicas médicas de diversas modalidades, consultórios, laboratórios diversas modalidades médicas, 

distribuidoras de medicamento, farmácias e assemelhados da atividade médica Hospitalar, atrai as 

diversas formas de atividades econômicas: hotelaria; educação (instituição de ensino superior de 

medicina), imobiliário, com os edifícios empresariais e as instituições financeiras, bem com as 

agências bancárias e postos avançados.  

Conforme Rocha (2004), o Pólo Médico-Hospitalar da cidade de Recife, apresentava na 

década de 90 cerca de 4 mil leitos a disposição dos pacientes do setor privado. Após 10 anos, esse 

número é de aproximadamente 12 mil. 

A crescente e contínua ascensão do Pólo Médico-Hospitalar da cidade de Recife são 

ratificadas através da entrevista concedida ao jornal Gazeta Mercantil, datada de 22 de outubro de 

2001, pela gerente geral da distribuidora de medicamento Multimed que afirma o Pólo Medico ter 

decido a escolha da opção de implantação da Multimed em Recife: 

“... o interesse pelo Recife é devido ao crescimento do pólo médico. Esse foi um 

fator que pesou muito na nossa decisão...”. 

Outro fato que ratifica este movimento crescente do pólo médico do Recife é o investimento 

realizado pelo PROCAPE que possui previsão de inauguração para o segundo semestre de 2004. 

O PROCAPE é o Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco. O PROCAPE ocupará uma área 
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de 16 mil metros quadrados, nos quais funcionarão 10 (dez) consultórios, sala de hemodinâmica, 

medicina nuclear, 190 leitos de emergências cardiológicas, laboratórios e ginásio de fisioterapia. 

Além de toda esta estrutura, o mesmo contará com 5 (cinco) sala de aula, centro de estudos com 

biblioteca e 01(um) centro de cirurgia experimental, objetivando o serviço de aprendizado na 

formação dos profissionais destas áreas. A capacidade de atendimento aos pacientes está projetada 

para 01(um) mil por dia, conforme site do IOR (2004). 
 

Diante do exposto, é possível verificar a hipótese de que: o funcionamento da atividade 

Hospitalar é ininterrupto, funcionando 24 horas por dia. E se existem pessoas exercendo atividades 

durante este horário, isto leva a concluir que terá que existir uma contrapartida deste serviço 

prestado, que neste trabalho é denominado de renda. 

Outro fator a ser considerado é que é inerente ao próprio ser humano a condição de se 

alimentar para sobreviver e da não existência de estabelecimento ofertante de bens alimentícios com 

funcionamento 24 horas no Pólo Médico-Hospitalar da cidade do Recife. 

Suportado neste pressuposto que a realização deste trabalho tem como objetivo apresentar 

os elementos de identificação desta necessidade não atendida de oferta 24 horas de bens 

alimentícios no Pólo Médico-Hospitalar localizado no Bairro da Ilha do Leite Recife, objetivando 

contribuir para a concretização deste empreendimento. Esta proposta será embasada a partir dos 

dados coletados na pesquisa de campo (questionário) e entrevistas com os empregadores e 

dirigentes de instituições pertencentes direta ou indiretamente ao Pólo. Faz-se importante ressaltar 

que diante das dificuldades encontradas, resultante da falta de colaboração das instituições de saúde 

pertencentes ao Pólo, o critério de seleção da amostra foi o de acessibilidade e amostra estudada 

não é significativa a ponto de uma conclusão geral sobre o Pólo, porém, é um estudo que contribui 

para uma análise dos elementos de identificação da necessidade de oferta 24 horas de bens 

alimentícios no Pólo Médico Hospitalar localizado no bairro da ilha do Leite.  
 

1.2 – Apresentação do Pólo Médico do Recife  

 

Não existe na literatura uma descrição sobre a origem do Pólo Médico Hospitalar da cid ade 

de Recife. Apesar de não ser objeto fim deste estudo, apresenta-se a seguir uma breve explanação 

da origem deste Pólo Médico Hospitalar, resultado de estudos realizados ao acervo nas Instituições 

de saúde: Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP, Real Hospital Português de 
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Beneficência em Pernambuco, Hospital São Marcos e no acervo histórico das origens dos Bairros 

da cidade do Recife pertencente à Universidade Federal de Pernambuco. Neste trabalho, a 

seqüência do estudo é apresentada de acordo com a ordem cronológica tanto a criação como o 

desenvolvimento das instituições de prestação de serviço de saúde, independendo a que setores 

pertençam: público ou privado. Bem como, este tópico apresenta o Pólo Médico-Hospitalar da 

cidade de Recife desde a origem até a situação atual. Nesta última, é apresentada a estrutura de 

atividade da área médica-Hospitalar, sua capacidade de endogeinização e sua capacidade de 

geração de renda.  
 

1.2.1 – Origem do Pólo Médico Hospitalar da Cidade de Recife  
 

O entendimento da lógica da localização do Bairro dos Coelhos, atualmente denominado por 

Ilha do Leite, como região de atração e endogenização dos serviços de saúde são oriundas, 

segundo Costa (1981), pela própria origem das características de destinação e utilização atribuídas 

principalmente pelos colonos de origens holandesas, portuguesa e judaica. Costa (1981), apresenta 

esta região geográfica como sendo uma área destinada ao campo de inumação dos índios aliados 

dos holandeses. Este mesmo autor descreve que em documento datado de 1656, o qual refere-se a 

doação desta área pelo governador Francisco Barreto ao mestre do regimento dos homens pretos, 

Henrique Dias ratifica a localização como cemitério: 

“a terra que serviu de cemitério dos índios”. 

Mencionado em Costa (1981) a descrição atribuída aos Coelhos nos mapas holandeses é de 

“Joodse Kerknof” que possui o significado de Joodse= judeu e Kerknof= cemitério.  

De acordo com Costa (1981), após o ano de 1656, a área denominada de cemitério foi 

constituída em uma propriedade de utilização a atividade industrial, no qual foram instituídos um 

grande curtume e fábrica de calçados. 

O Bairro para o qual foi atribuída a denominação dos Coelhos, em 1818 pertencia aos 

herdeiros de João Coelho da Silva. Era detentor de propriedades, edificações, uma grande casa de 

vivenda, sobrados, uma capelinha e uma senzala de escravos. Desta forma é que surgiu a 

denominação: Sítio dos Coelhos. Esta última é encontrada no texto da Lei de 13 de outubro de 

1831, quando autoriza a fundar nesta localidade um Hospital de caridade. Em Costa (1981) 

encontra-se descrito  que em 1843 o periódico “O Guarda Nacional”, no exemplar de n.� 36 (trinta 
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e seis) ratifica esta denominação de Sítio dos Coelhos. A expressão “Sítio” dá margem a 

interpretação da abrangência geométrica e a denominação Coelho é atribuída ao sobrenome do 

proprietário do “Sítio”. 

Porém, existe uma controvérsia quanto a data em que foi alterada a denominação do Bairro 

de “Sítio dos Coelhos” para apenas Coelho. No próprio Costa (1981) podem-se encontrar dois 

momentos: 

a) Oriundo do Jornal Diário de Pernambuco, datado de 1831, o qual oferecia a venda de um 

terreno e quando especifica a localização já atribui a denominação ao Bairro de apenas 

Coelho: 

“... entre as duas novas olarias que estavam construindo nos alagados defronte dos 

muros do defunto Coelho, no Bairro da Boa Vista, por detrás de S. Gonçalo...”. 

b) Descreve que em 06 de outubro de 1831, a câmara Municipal do Recife, em sessão deste 

dia, resolveu em virtude do engenheiro coordenador, inspecionar o alinhamento dos muros 

do “Sítio dos Coelhos”. 
 

No ano de 1846 foi demolido, por ordem do governo, o Hospital São Pedro de Alcântara e 

transferida sua atividade para antiga casa de vivenda dos proprietários do Sítio dos Coelhos 

(COSTA, 1981). A edificação escolhida foi o prédio do sobrado denominado “Sítio do Coelho”. 

Nesta edificação foi estruturado o Hospital São Pedro de Alcântara, o qual perdurou até o ano de 

1861. Neste ínterim de deslocamento e reestruturação do Hospital São Pedro de Alcântara a 

epidemia da cólera atinge o Brasil, conforme Mello (1997) no ano de 1855, através de um navio 

procedente da cidade do Porto em Portugal. Esta epidemia no Recife fez 3.338 mortos e entre os 

meses de fevereiro a março deste mesmo ano fez 100 (cem) mortes por dia. Diante do quadro de 

saúde existente em Recife, a comunidade lusitana reuniu-se e decidiu fundar o Hospital Português. 

Em 18 de novembro de 1855, foi inaugurado, tendo como fundador Dr. José d’Almeida Soares de 

Lima Bastos, no Bairro da Boa Vista, no local denominado “Campo Verde”, o qual atualmente é 

ocupado pelo Parque 13 de Maio, no Bairro da Boa Vista. Esta localização perdurou até novembro 

de 1857, quando foi autorizada a compra pela assembléia Geral da Comissão Portuguesa de 

Beneficência, da edificação e terreno situado no “Sítio do Cajueiro”. Quando foi obtida a 

autorização de funcionamento da Comissão de Higiene Pública da Província, neste mesmo mês foi 

realizada a mudança do “Campo Verde” para a freguesia da Boa Vista, nas terras do antigo “Sítio 
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do Cajueiro” na passagem da Madalena. Esta localidade situava-se, ao Norte era interligada por um 

estreito acesso, desde o Largo do Chora Menino até uma ponte denominada de “Passagem da 

Madalena”, o Sítio do Cajueiro, segundo Mello (1997), era cercado pelos três lados pelo Rio 

Capibaribe e pelos seus manguezais. 

A distância que separava o Hospital São Pedro de Alcântara e o Hospital Português era de 

aproximadamente 2 (dois) quilômetros. O que supõe a formação geográfica de um conjunto de 

instituições médicas Hospitalares. 

O Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, de acordo com Mello (1997), 

apresenta em seu Estatuto, datado de 11 de julho de 1858, no seu artigo 2�: 

“é um estabelecimento de caridade, destinado essencialmente no tratamento 

gratuito dos súditos portugueses indigentes, de ambos os sexos e de qualquer 

idade, domiciliados nesta província”. 

Ainda em Mello (1997), no seu artigo n. �  91 deste mesmo Estatuto, é externada a 

preocupação com a caridade dos pobres: 

“... sendo o Hospital um instituto de beneficência, especialmente fundado para 

asilo dos desvalidos, permitindo o seu rendimento a admissão de um doente pobre, 

preferirá sempre a um particular...”. 

Os grifos apresentados nos textos originais anteriores são do autor da dissertação para 

enfatizar o objeto fim da instituição. 

Mello (1997) descreve que a finalidade dos Hospitais, de uma forma geral, até o século 

XVIII não é a de curar o doente da enfermidade, mas de prestar uma assistência ao pobre que 

estava morrendo e auxiliá-lo nos últimos momentos de vida. Por este motivo, a criação dos hospitais 

no Brasil sempre foi desenvolvida pelas confrarias ou irmandades religiosas que em síntese eram 

denominadas de atividades de Misericórdias, as quais possuíam como objetivo fim, a prestação de 

serviço de assistência médica aos enfermos, enterrar os mortos e assistir a presos e sentenciados. 

Desta forma, a característica marcante da assistência prestada pelos hospitais é a de acolher os mais 

necessitados, oriundos das camadas sociais menos favorecidas denominados de pobres. Esta 

prática dos hospitais perdurou no Estado de Pernambuco durante trezentos anos, compreendido 

desde o ano de 1550 até 1850.  
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Este texto de Mello (1997), ratifica a atração pela região denominada por Costa (1981), no 

início deste tópico, como sendo uma área de inumação e cemitério. 

“... No correr do século XIX, mesmo depois de construídos dois primeiros grandes 

hospitais públicos do Recife, o Pedro II e o de Alienados da Tamarineira, a 

administração deles foi entregue a irmandade...”. 

Encontra-se em Costa (1981) que em 01 de março de 1961, em homenagem a Pedro de 

Alcântara, filho de Dom Pedro I, que reinou no período de 1831 a 1889, o Hospital São Pedro de 

Alcântara foi sucedido pelo Hospital Dom Pedro II. Os limites geográficos do Hospital Dom Pedro 

II são: 

“... a leste e ao sul com o rio Capibaribe, ao norte o Sítio denominado dos 

Coelhos, cuja metade é propriedade da Santa Casa de Misericórdia do Recife, e ao 

poente com os terrenos alagados pertencentes à marinha...”. 

O grifo apresentado no texto original anterior é do autor da dissertação para enfatizar a 

localização do Hospital Pedro II. 

Para Barbosa (1970, p.101) o Hospital Pedro de Alcântara permaneceu em funcionamento 

até 09 de março de 1861. Por sua vez, o Hospital Dom Pedro II, para ele teve em 25 de março de 

1847 o início da fundação da futura edificação, a qual iniciou o funcionamento em 10 de março de 

1861, mesmo não estando totalmente concluída. Em 31 de dezembro de 1899 recebia o Hospital 

483 doentes e empregava 146 pessoas. 

Todavia, existe uma divergência temporal entre os autores Barbosa (1970) e Costa (1961). 

Pois, Barbosa (1970) considera que no período de 1802 e 1804, Francisco de Souza Rego, fundou 

na edificação situada a rua Barão da Vitória, atualmente n.� 57, o Hospital Infantil para os pobres 

da Ribeira. A aquisição foi através de recursos do próprio Francisco de Souza Rego. Este Hospital 

de caridade foi administrado pelo próprio fundador até 1820 e deste ano até 05 de abril de 1827, 

por João do Rego Falcão, quando em 1� de outubro de 1828, com a denominação de Pedro de 

Alcântara e associado ao Hospital dos Lázaros, até 1832. Porém, em 13 de outubro de 1831, o 

governo, através de Lei, estabelece a fusão dos hospitais estes últimos com o Hospital do Paraíso, o 

que perdurou até 1833. Neste mesmo ano, esta fusão foi removida para o extinto hospitais militares, 

situados no Convento do Carmo. O governo, mediante a Lei n� 37 de 29 de abril de 1837, 

autoriza a transferência do Convento do Carmo para outra localidade. Em 14 de março de 1846, a 
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transferência foi efetivamente realizada, sendo o referido Hospital transferido para uma edificação 

situada nos Coelhos. Para Costa (1961), em 25 de março de 1847, foi iniciada as fundações do 

denominado Hospital Pedro II, a qual ainda não concluída, iniciou o atendimento ao público em 10 

de março de 1861. 

Ressalta-se que tal divergência não elimina o conteúdo histórico, muito pelo contrário, 

reforçam o deslocamento das instituições de saúde para o Bairro dos Coelhos. 

Conforme descreve Mello (1997), entre o período de 1855 a 1904, não foram realizadas 

ampliações significativas na estrutura de atendimento do Hospital Português em Pernambuco, apenas 

nas fachadas das cozinhas e enfermarias. Em 1905, o Hospital Português iniciou as ampliações com 

o engenheiro que já havia em 1846, projetado o Hospital Pedro II. O que resultou na construção de 

04 (quatro) grandes enfermarias, 08 (oito) quartos para doentes comuns e 03 (três) quartos 

destinados a isolamento (febre, tuberculose e variolosos). Entre 1905 a 1925, foram ampliados os 

pavimentos superiores destinados aos quartos sobre os raios dos jardins. Uma outra construção é 

descrita em Mello (1997), que é no raio Leste a edificação do Bloco Cirúrgico, o qual também faz 

referência a existência, nesta ocasião de: 

“...anexo uma sala de aparelhos para esterilização (...) um gabinete bacteriológico 

e instalações sanitárias excelentes. Uma farmácia (...) com vários equipamentos 

para preparar o medicamento...”. 

Cavalcante (2003, pg.171), apresenta em 1930 como sendo uma fase marcante para todas as 

profissões e em especial para o fortalecimento da classe médica em Pernambuco.Em 14 de outubro 

de 1931 é fundado o sindicato dos médicos de Pernambuco: 

“...É sob o clima político que, aos 14 de outubro de 1931, às 20 horas, na sala de 

Reunião do Departamento de Saúde Pública, uma assembléia que reuniu 33 

médicos e liderado por uma comissão eleita pela Sociedade de Medicina de 

Pernambuco, composta pelos doutores Barros Lima, Edgar Altino, Ageu 

Magalhães, Geraldo de Andrade e Jorge Lobo funda o Sindicato dos Médicos de 

Pernambuco...”. 

Mello (1997), descreve que no período entre 1925 e 1932 o crescimento do Hospital 

Português originou na ampliação nas alas Leste e Oeste, criação de um pavilhão na parte posterior e 

a construção da Maternidade. 
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Nesta época, Mello (1997) descreve que era perceptível o crescimento também do entorno, 

quando o mesmo faz referência a análise de um mapa do Recife, elaborado pelo engenheiro 

Domingos Ferreira, o qual foi editado pela Prefeitura: 

“...nos permite ver o estado da cidade, ao redor do Sítio, então já bastante 

construído na altura do caminho para a ponte, atual rua do Paissandu e na rua de 

acesso ao Hospital desde está última, por outras construções particulares”. 

O grifo apresentado no texto original acima é do autor da dissertação para enfatizar a 

endogenização já existente que a própria atividade de saúde desenvolve. 

Entre 1932 a 1970, ainda em Mello (1997), mediante análise realizada nos arquivos dos 

desenhos dos projetos arquitetônicos nos transcursos dos 73 (setenta e três) anos de existência, 

conclui-se que além dos novos pavilhões com quartos individuais, pode-se afirma que houve a 

criação de novos serviços de saúde: laboratórios; radiologia e fisioterapia. 

Neste texto de Mello (1997), é notória a endogenização da ampliação dos serviços prestados 

de saúde e o que é importante é os mesmos permanecem na região geograficamente denominada, 

na atualidade, de Pólo Médico de Recife. 

Em 1934, conforme Cavalcante (2003), é fundada a clínica dermatológica do Hospital Pedro 

II, a qual é chefiada pelo próprio fundador o Médico Waldemir Miranda. Para Cavalcante (2003), 

no ano de 1940 é fundado o Instituto de Radioterapia de Pernambuco, também denominado de 

IRWM, pelo então médico Waldemir Miranda, situado na rua transversal da avenida Portugal, esta 

última que era a única via de acesso ao Hospital português, no Bairro do Paissandu. 

Em Cavalcante (2003, pg.52), encontra-se presente em sua redação elementos que 

caracterizam a endogenização da região, atualmente denominada de Pólo Médico de Recife, como 

por exemplo, o caráter inovador de tratamentos de saúde e simultaneamente de possuir uma 

característica de implantação na região denominada de Pólo Médico, o que torna cada vez mais um 

caráter endogenizador e de atração para as atividades afins: 

“...o instituto de Radioterapia...instalou o primeiro aparelho radioterapia do 

Recife, um KX-10, da GE, para tratamento radioterápico superficial. Na época, 

era o que mais moderno havia em dermatologia, nos grandes centros, inclusive 

internacionalmente...”. 
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O grifo apresentado no texto original anterior é do autor da dissertação para enfatizar o 

caráter de pioneirismo já existente e que a própria atividade de saúde desenvolve.  

Em Cavalcante (2003, pg.52), este o Instituto de Radioterapia de Pernambuco possuía 05 

(cinco) leitos destinados aos tratamentos de cancerologia em estágio avançado.  

No ano de 1946, para Cavalcante (2003), foi realizada a fundação da Casa de Saúde São 

Marcos que é considerada pela mesma como sendo uma reforma do IRWM, ampliando os leitos de 

05(cinco) para 30 (trinta). Porém, Cavalcante (2003, pg.53), a fundação da Casa de Saúde São 

Marcos não é apenas uma reforma, mais sim uma ampliação das atividades, pois passa a ocupar 

uma área geográfica bastante significativa: 

“...vem ocupando toda a área que se estende da rua do Paissandu á rua Pacífico 

dos Santos e Avenida Portugal...”. 

O grifo apresentado no texto original anterior é do autor da dissertação para enfatizar o a 

extensão da área ocupada quando da ampliação da Casa de Saúde São Marcos. 

Cavalcante (2003, pg.53), é ratificada a endogenização e atração desta região 

geograficamente constituída dos hospitais apresentados anteriormente, quando retrata a vinda de 

profissionais da área de saúde de outro estado decorrente da atração oriunda da Casa de Saúde 

São Marcos, o grifo do autor desta dissertação no texto original objetiva destacar a atração que o 

Pólo Médico exercia não apenas na cidade, mas em outros Estados do Brasil: 

“..A Casa de Saúde São Marcos, surgiu como uma nova realidade cirúrgica na 

cidade, com a vinda de profissionais de outras localidades, como o cirurgião 

Castro e Silva, de Belo Horizonte, o que provocou comentários bastante positivos 

para classe médica”. 

Segundo Cavalcante (2003, pg.53), a inauguração do Hospital São Marcos é considerada a 

consolidação desta região geograficamente de característica de prestação de saúde como sendo um 

Pólo Médico: 

“...A inauguração da Casa de Saúde São Marcos foi o pontapé no surgimento do 

Pólo Médico do Recife, como ressalta o médico Mardônio Quintas, presidente do 

Sindicato dos Hospitais de Pernambuco – SINDHOSP e secretário geral da 

Confederação Nacional de Saúde...”. 
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Segundo Barbosa (1997), no ano de 1946, através do Decreto -Lei n. 9.388 é fundada a 

Universidade do Recife, que em 1965 através da Lei 4.709, transforma em Universidade Federal de 

Pernambuco, absorvendo os cursos: direito (1827); engenharia (1895); farmácia (1903); 

odontologia (1913), medicina (1920) e filosofia e letras. 

Ainda em Barbosa (1997), em 28 de fevereiro de 1950 é fundada a Universidade de Ciências 

Médicas, posteriormente fundida à Faculdade de Ensino Superior de Pernambuco – FESP. 

De acordo com Mendonça (2000) durante 7 (sete) meses compreendido entre 13 de junho 

de 1960 a 12 de janeiro de 1961 foram elaboradas as bases estratégicas, das estruturas físicas e do 

corpo de colaboradores voluntários da constituição de uma entidade de saúde nos Coelhos. Nesta 

última data, foi oficialmente fundada pelo Médico Fernando Jorge Simão dos Santos Figueira. A 

denominação desta entidade de saúde possui a sigla IMIP que significa, na época de sua fundação, 

Instituto Materno Infantil de Pernambuco, foi criado com o objetivo de prestar serviços à 

comunidade infantil carente. 

Em 1963, segundo Mendonça (2000) encontrava-se em funcionamento 3 (três) pavimentos, o 

que iniciaram as atividades de prestação de serviços assistenciais e docentes. Pois, neste mesmo ano 

firmou-se o convênio com a Universidade Federal de Pernambuco para a prestação de aula da 

disciplina de Pediatria nas dependências do IMIP, aos alunos dos 4� , 5� e 6� período de 

Medicina. Este convênio foi estendido aos médicos residentes. 

Nesta descrição do ano de 1963 do IMIP apresentada por Mendonça (2000), é explícita a 

integração entre a região das prestações de serviço de saúde e o centro de estudo universitário de 

saúde. O que pode ter sido um ponto forte de endogenização desta região dos Coelhos. 

Em Mendonça (2000) o crescimento do IMIP é apresentado por espaços temporais de anos. 

Para melhor visualização, este relato foi transformado na tabela 1.1. Neste texto de Mendonça 

(2000), fica expressa, mais uma vez, a endogenização da região geograficamente denominada de 

Pólo Médico de Recife, pois o crescimento é na própria região.  
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Tabela 1.1: representa o crescente crescimento do Instituto Materno Infantil de  Pernambuco IMIP 

 

ANO DESCRIÇÃO 

1964 ü Fundação do 1� laboratório 

ü Implantação o planejamento familiar as gestantes. 

1965 ü Conclusão dos 7 pavimentos pertencentes ao 1� bloco. 

ü Realização do 1� Curso de Atualização em Pediatria; 

ü Dá início a atividade de Cirurgia Pediátrica. 

1970 ü Ampliação do laboratório 

1971 ü Implantação da comissão de controle de Infecção Hospitalar 

1972 ü Passa a receber alunos do 6� ano médico e residentes da FESPE. 

1973 ü Dá inicio ao Mestrado de Pediatria da disciplina de Pediatria da UFPE. 

1978 ü Reforça o ambulatório Tecoginecologia com a implantação da Colposcopia e 

Citologia Oncótica. 

1979 ü É aprovado pelo MEC o curso de formação de auxiliar de enfermagem; 

ü É credenciado pelo Conselho Federal de Educação o Mestrado em Pediatria. 

1981 ü Ao reformular o seu Estatuto o CNRM-MEC credencia a residência Médica 

em Pediatria. 

 

Na entrevista realizada em setembro de 2004 concedida pelo senhor Paulo Figueira, assessor 

da Presidência do Instituto Materno Infantil de Pernambuco – IMIP (Apêndice 1), filho mais novo 

do fundador do IMIP, deixa explícito que o motivo do IMIP ter vindo localizar-se nos Coelhos é 

que seu fundador, Fernando Figueira, desejava prestar serviço de saúde a população infantil 

carente. E, segundo ouviu do senhor Fernando Figueira que a maior favela existente naquela época 

situava-se nos Coelhos. 

Para Paulo Figueira, o Pólo Médico da cidade do Recife, já se configurava desde a própria 

fundação das primeiras instituições de saúde nos Coelhos. Pois, a visão do fundador do IMIP, o 

senhor Fernando Figueira, era além dos muros do IMIP. As ações sociais do Fundador do IMIP na 

área de saúde, segundo Mendonça (2000) ratificam a afirmativa do senhor Paulo Figueira, pois 

durante o período de 1971 a 1975, quando foi Secretário da Saúde do Estado de Pernambuco 

realizou as seguintes obras: 

a) Elaborou o plano de Saúde do Estado; 

b) Criou a Fundação de Saúde Amaury de Medeiros (FUSAM); 
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c) Criou o centro integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM; 

d) Restaurações administrativa e gerencial do Laboratório Farmacêutico do Estado de 

Pernambuco – LAFEPE; 

e) Criou o Centro de Hematologia do Estado de Pernambuco – HEMOPE. 
 

Segundo Paulo Figueira, assessor da Presidência do IMIP, estas ações contribuíram direta ou 

indiretamente com o Pólo Médico de Recife, no sentido do fortalecimento. 

Em Mendonça (2000) a criação da FUSAM agilizou o acesso da população aos serviços de 

saúde do Estado de Pernambuco. Bem como, a restauração do LAFEPE, que na época era de 

responsabilidade da Secretaria de Indústria e Comércio, o qual encontrava-se desativado, com os 

equipamentos penhorados e com a situação financeira de falência. 

Segundo Paulo Figueira, uma outra obra que merece destaque pela sua importância para o 

serviço de saúde do Estado foi a criação do Centro de Hematologia do Estado de Pernambuco – 

HEMOPE, o que possibilitou atender as necessidades dos hospitais de hemoderivados. É 

importante ressaltar que a localização da sede do HEMOPE é na área geograficamente pertencente 

ao Pólo Médico Hospitalar da cidade de Recife. 

A localização do HEMOPE dá margem a interpretação da endogenização da região do Pólo 

Médico de Recife. Situa-se ao norte com o complexo Hospitalar Santa Joana, a leste com o 

Hospital da Restauração dista dos limítrofes estabelecidos como Pólo Médico, neste trabalho, 

aproximadamente 02 (dois) quilometro dos Hospitais São Marcos e Real Hospital Português de 

Beneficência em Pernambuco e 05 (cinco) quilômetros do Instituto Materno Infantil de Pernambuco 

– IMIP. Segundo Commercio (2004), o HEMOPE o único a produzir hemoderivados, em escala 

industrial, em todo o Brasil. A mesma é responsável por 12% da demanda nacional de albumina 

humana. Esta produção é originária de 1985, quando eram fracionados 20 mil frascos por ano. 

Atualmente a produção anual é de 43 mil frascos. De acordo com a mesma fonte, o HEMOPE 

possui a tecnologia para produzir o fator VII e a imunoglobina. 

Concomitante a todas estas ações descritas encontra-se em Mello (1997) que no período 

compreendido entre 1970 e 1980, o Hospital Português obteve um crescimento “geométrico”. É 

considerado o período que mais ocupou as áreas livres do “Sítio do Cajueiro”, expressão 

utilizada por MELLO. Foram criados novos pavilhões e uma nova maternidade que pela criação, 

neste mesmo período, da avenida Agamenon Magalhães permitiu ao Hospital Português um novo 
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acesso, antes realizado pela rua Portugal, que influenciou a construção da maternidade ser voltada 

para a nova avenida.  

Naquela ocasião, a redação de Mello (1997) atribuída aquele período reforça a 

endogenização mencionada neste trabalho pela atividade de saúde, quando trata da largura da rua 

de acesso ao Hospital português, o que possibilita a interpretação do resultado de construções 

particulares estreitando o referido acesso: 

“...a avenida Agamenon Magalhães, vai permitir um novo acesso ao Hospital, 

antes restrito apenas à estreita Rua, depois Avenida Portugal...”. 

O grifo do autor desta dissertação no texto original objetiva destacar a atração que o Pólo 

Médico exercia. 

 

1.3 – Problemática 

 

A problemática é considerada a primeira etapa do trabalho, é nesta fase que é determinado o 

tema a ser estudado e as estratégias para atingi-lo. Segundo Nickels et al.(1987), planejamento é 

envolver o processo de definir objetivos e desenvolver estratégias para atingi-los. Para Fahey e 

Randall (1994), planejamento é prover mecanismos para coordenar o desenvolvimento de 

estratégias e a sua execução.  

Com base no contexto acima, a problemática deste trabalho é o elemento para identificação 

da necessidade de oferta 24 horas de bens alimentícios no Pólo Médico-Hospitalar localizado no 

Bairro da Ilha do Leite Recife. 

Diante do problema apresentado, a dissertação tem como proposta elaborar uma sistemática 

de suporte para a concretização da implementação de estabelecimentos de bens de consumo com 

funcionamento 24 horas no Pólo médico de Recife. O modelo sistemático será desenvolvido com 

base em duas pesquisas: a primeira entrevistas com empregadores e dirigentes de instituições ligadas 

direta ou indiretamente ao Pólo Médico de Recife e a segunda uma pesquisa de campo que tem 

como escopo avaliar a necessidade não atendida de consumo 24 horas de bens alimentício, 

destacando os fatores que contribuíra positivamente nesta identificação.  
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1.4 – Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em 04 (quatro) capítulos. O segundo capítulo apresenta a base 

conceitual do estudo contendo a descrição do problema em si, seguida da descrição do Pólo 

Médico Hospitalar e referencial teórico utilizado para abordagem do problema. Apresenta na 

fundamentação teórica as características e importância do Pólo Médico-Hospitalar da cidade de 

Recife e sua evolução histórica, bem como, apresenta as bases teóricas: serviço; qualidade e 

necessidades, pólo, rede, clusters, demanda, oportunidade. 

O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa de campo. 

Apresenta-se o objetivo da pesquisa, a modalidade de pesquisa escolhida, define-se o universo e 

calcula-se a amostra a ser pesquisada. Neste mesmo capítulo é apresentado à análise dos dados da 

pesquisa, o que um primeiro momento é apresentada uma análise geral dos dados com objetivo de 

verificar quais os fatores que têm maior correlação com a identificação de necessidade não atendida 

de consumo 24 horas de bens alimentícios. A segunda parte do capítulo mostra uma análise 

qualitativa por área de atuação das necessidades. 

O quarto e último capítulo apresenta as considerações finais do trabalho, suas limitações e 

propostas para futuros trabalhos nesta mesma linha adotada. 
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2. BASE CONCEITUAL 

 

Este capítulo apresenta inicialmente, o referencial conceitual que foi adotado para embasar o 

presente trabalho. Este referencial está focado principalmente sobre Pólo, Redes, Cluster, 

Necessidade, Consumo, Renda, Emprego, Serviço. Na segunda parte deste capítulo são 

apresentados os dados que o Pólo Médico-Hospitalar de Recife apresenta na atualidade. 

 

2.1 – BASE CONCEITUAL 

 

A abertura de mercado brasileiro associado a reestruturação econômica a partir da década de 

1990 alavancou a reflexão em todas as áreas da atividade econômica sobre o processo de 

competitividade de mercado. Nessa época, nota-se a preocupação maior do setor industrial, ainda 

que não seja precisa a identificação do setor econômico que primeiro percebeu o reflexo da 

competitividade mencionada, uma vez que se trata de uma cadeia formada por consumidor, 

comerciante e fornecedor, não necessariamente nesta ordem. 

Esta abertura permitiu o ingresso ao Brasil a custos mais baixos, numa primeira instância, dos 

produtos acabados num volume maior que as matérias-primas e/ou semi-acabados, desta forma, o 

comerciante atraído pelos preços mais baixos dos produtos importados que os produzidos no 

Brasil, reduzem as compras às indústrias brasileiras. Admitindo esta hipótese que a priori pode-se 

afirmar que a literatura existente encontrar-se focada na competitividade no setor industrial. 

 

2.1.1 – PÓLO e REDE 

 

Segundo Siscsú (2000, p.79) Pólo é conceituado como sendo “um grupo de empresas 

concentradas em um espaço geográfico definido, atuando em um setor de atividade econômica 

específica, normalmente utilizando base tecnológica similar”. 

O próprio Siscsú (2000, p.79) descreve o conceito de Rede em decorrência do 

“agrupamento de empresas que trabalhem com características cooperativas, porém não 
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necessitando de pertencerem ao mesmo espaço geográfico. Desta forma, as Redes podem ser 

identificadas de 2 (duas) modalidades: redes horizontais e redes verticais.” 

 

As Redes horizontais são aquelas que possuem a características de possuírem o mesmo perfil 

de produtos e serviços. Enquanto que as verticais caracterizam-se pelas diversidades de produtos e 

serviços, porém que na cadeia de valores as empresas pertencentes a rede se complementem ou 

forneçam para outras. 

 

2.1.2 - CLUSTERS 

 

A denominação de cluster é usualmente aplicada em relação a forma de organização e/ou 

estratégias setoriais a longo prazo na atividade industrial. 

Diante de várias controvérsias acerca da denominação cluster e objetivando dirimi-la neste 

trabalho, a denominação é entendida de acordo com Sicsú (apud Neto, 2000, p. 71): 

 - os operadores do projeto Chihauhua Siglo XXI definem cluster como “um grupo 

econômico constituído por empresas em uma determinada região, líderes em seus ramos, apoiado 

por outras que fornecem produtos e serviços, ambas, sustentadas por organizações que oferecem 

profissionais qualificados, tecnologias de ponta, recursos financeiros, ambiente propício para os 

negócios e infra-estrutura física. Todas essas organizações interagem, ao proporcionar umas as 

outras os produtos e serviços de que necessitam, estabelecendo, desse modo, relações que 

permitem produzir mais e melhor, a um custo menor”. 

 - a Diretoria de Incentivo Industrial da África do Sul – DTI, por sua vez, relaciona a idéia de 

cluster a um “ajustamento de atividades compostas de firmas situadas ao longo de uma cadeia 

produtiva, além de empresas de apoio, como, por exemplo, financeiras, infra-estruturas, assessorias 

qualificadas, pesquisas e desenvolvimento e outras”; e; 

 - Pierre Olivier e Mark Dutz ressaltam que “a colaboração e o aprendizado dentro do 

cluster geram elevados níveis de produtividade que dão lugar ao que os economistas denominam 

“aglomerações econômicas” dentro das quais os impactos das sinergias positivas entre os 

participantes são maiores do que a soma dos esforços individuais de cada participante”. 

De acordo com Haddad, cluster “consistem de indústrias e instituições que tem ligações 

particularmente fortes entre si, tanto horizontalmente quanto verticalmente, e, usualmente, incluem: 



Capítulo 2                                                                                                                                         Base Conceitual  

30 

empresas de produção especializada; empresas fornecedoras; empresas produtoras de serviços; 

instituições de pesquisa; instituições públicas e privadas de suporte fundamental. A análise de 

“cluster’ focaliza os insumos críticos, num sentido geral, que a empresas geradoras de renda e 

riqueza necessitam para serem dinamicamente competitivas. A essência do desenvolvimento de 

“cluster” é a criação de capacidade produtivas especializadas dentro de regiões para a promoção 

de seu desenvolvimento econômico, ambiental e social”(1998, p.74). 

De acordo com Sicsú (apud PORTER,1986, p.73) o conceito de cluster: 

“são concentrações geográficas de empresas inter-relacionadas, fornecedores 

especializados, prestadores de serviços, empresas em setores correlatos e outras 

instituições específicas (universidades, órgãos de normatização e associações 

comerciais) que competem mas também cooperam entre si. Massas críticas de êxito 

competitivo extraordinário em determinadas áreas de negócios, os aglomerados são 

um aspecto impressionante de quase todas as economias nacionais, regionais, 

estaduais e até municipais, sobretudo em países mais avançados”. 

 

Diante do exposto, o conceito de cluster carrega em seu âmago a interligação dos 

componentes e da própria dinâmica característica desta forma de organização. Segundo (Sicsú 

apud Amorim, 2000, p. 73), as características principais e resumidas: 

 - “a existência de uma aglomeração de empresas, em sua maioria de pequeno e médio porte 

– ocasionalmente incluindo também uma ou algumas poucas grandes empresas – as quais operam 

em um determinado negócio e estão localizadas dentro de um certo raio de distância de um centro; a 

atividade do cluster é compartilhada por um expressivo número de firmas, sendo que cada uma 

delas – ou que a mais comum, um conjunto delas- se dedica a tarefas específicas desse negócio. 

Essas tarefas podem se relacionar tanto com aspectos de produção, como também de 

comercialização, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e novos mercados; 

 - as firmas se relacionam de uma maneira intensa e contínua, e esse processo de freqüentes 

interações combina, de forma simultânea, aspectos de competição e de cooperação – o sucesso 

dessa relação dependerá o sucesso do cluster. 

 - os proprietários das firmas desfrutam e procuram estimular relações de confiança entre os 

seus pares, de forma que relações comerciais entre ambos possam funcionar sem maiores 

embaraços, e ao redor das firmas integrantes do sistema de cluster, existe freqüentemente uma rede 
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de instituições públicas e privadas que tem como papel atuar como partes estimuladoras e 

catalisadoras do processo de entrosamento e atuação conjunta das firmas. Essas instituições – 

podendo algumas inclusive ser do tipo organizações não-governamentais (ONG’s) – exercem um 

papel crucial, pois cabe a elas fomentar e dar sustentação às relações entre as firmas, mediar 

eventuais conflitos entre as mesmas ou entre as firmas e outras instituições”. 

 

 

2.1.3 - DEMANDA 

 

A terminologia demanda neste estudo foi suportada nas teorias econômicas, a saber: 

Miglioli (1985, p. 19) descreve: 

“Ricardo assim manifesta a respeito deste problema: 

Nenhum homem produz a não ser com o objetivo de consumir ou vender, e ele 

jamais vende a não ser com a intenção de compra alguma outra mercadoria, que 

pode ser imediatamente útil para ele ou que pode contribuir para a produção 

futura. Produzindo, então ele se torna necessariamente ou o consumidor de seus 

próprios bens ou o comprador e consumidor dos bens de alguma outra pessoa. (...) 

As produções são sempre compradas por produções ou por serviços; o dinheiro é 

apenas o meio pelo qual a troca é efetuada”. 

 

Em síntese a idéia de um circulo de trocas de mercadorias e/ou renda, conforme apresentado 

na figura 2.1 
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FIGURA 2.1: REPRESENTATIVO DA L EI DE SAY 

 
Fonte: Miglioli (1985, p.15) 

 

2.1.4 NECESSIDADE 

 

No cotidiano, denomina-se necessidade como sendo sinônimo de desejo. A diferença 

conceitual entre necessidade e desejo é que a condição que exige algo é a necessidade e o desejo é 

o despertar/ motivar a ação. Verifica-se que o ser humano, muitas vezes, consome sem ter a 

necessidade, mas pelo forte desejo/motivação de fazê-lo. Este complexo estudo entre estes dois 

“elementos”, não é o foco deste estudo, mas a contextualização da necessidade como elemento 

intrínseco a existência do ser humano. 

Na área de atuação da Administração de Empresas e da Psicologia, a terminologia 

necessidade é utilizada para caracterizar comportamentos num determinado momento. Esta assertiva 

é conceituada e aperfeiçoada por Maslow, a partir da hierarquização das necessidades em 5 (cinco) 

grupos, conforme demonstrado na figura 2.2 (Hersey, 1986): 
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FIGURA 2.2: H IERARQUIA DE NECESSIDADES DE M ASLOW 

Fonte: Maslow (1943,p.33) 
 

Com base na figura 2.2, Maslow (1943) conceitua a hierarquia das necessidades humanas: 

a) Necessidade fisiológica ou básica, são as necessidades humanas básicas para a própria 

subsistência, isto é, alimentos, roupa e moradia; 

b) Necessidade de segurança, é estar livre do perigo do medo físico e da privação das 

necessidades fisiológicas. Também conceituada como necessidade da autopreservação; 

c) Necessidade social encontra-se relacionada ao próprio ser humano conviver em sociedade 

e querer ser aceito por ela; 

d) Necessidade de estima, a qual é caracterizada pelo a exigência do ser humano de ser 

reconhecido pelos outros ou também denominada de auto-estima; 

e) Necessidade de auto-realização que é a necessidade do ser humano de maximizar seu 

próprio potencial. 

 

O aperfeiçoamento dos estudos de Maslow é encontrado no trabalho de Clayton Alderfer, 

através da teoria ERG – existência – relacionamento – crescimento (ROBBINS,1998) e de David 

Mcclealland, através da teoria das necessidades específicas, conforme Tabela 2.1 

(MCCLEALLAND, 1961): 
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Tabela 2.1 Necessidades Específicas 

 
Realização Poder Associação 

Conquista de oportunidade de 
crescimento e desafios 

Conquista de controle e 
denominação sobre outras 
pessoas 

Conquista pela aproximação 
com outras pessoas e 
reconhecimento 

Fonte: Adaptado de David McClelland – The achienving society 
 

Nesta dissertação, o degrau da necessidade a ser enfocada é a fisiológica, segundo Hersey 

(1986), ocupa o degrau mais alto da hierarquia pelo fato de entender que as mesmas são mais 

intensas e que só após serem satisfeitas é que as demais existirão. 

As necessidades podem ser analisadas do ponto de vista da satisfação pontual/instantânea, o 

exemplo clássico é a fome, que enquanto não for saciada, as demais não serão desejadas 

(HERSEY, 1986). 

Esta seqüência hierárquica não representa um padrão universal, porém é o que se constata na 

maioria das vezes. Como também a ocorrência não se encontra associado a seqüência descrita por 

Maslow (HERSEY, 1986). 

O conceito de necessidade apresentado por Maslow é percebido em Kotler (2000), pois este 

último entende a necessidade humana como sendo um estado de privação sentida. Compreendendo 

as necessidades físicas de alimentação, vestuário, calor e segurança. Bem como as necessidades de 

socialização, de estima e as necessidades individuais de auto-estima, crescimento e 

desenvolvimento. 

Para Maximiano (2000), a necessidade humana é classificada em 2 (dois) grupos: 

Necessidade básica, que também é denominada de primária ou de sobrevivência é inerente à 

própria condição humana de alimentação, reprodução, abrigo e segurança; 

Necessidade adquirida é caracterizada pela aquisição do ser humano através de treinamentos, 

convívio social e interações interpessoais, experiências ou pela própria personalidade de cada 

indivíduo. Neste contexto é considerado o interesse profissional. 

Este estudo da contextualização da necessidade objetiva explicitar o conceito, o campo de 

atuação e sua importância para esta dissertação, uma vez que o próprio tema insere a necessidade 

como elemento preponderante no objetivo geral. Entender a necessidade de qualquer que seja a 

atividade de negócio, significa a base da estruturação do negócio. 
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As oportunidades de negócios dependem da capacidade de atender as necessidades de 

consumo, as quais estão vinculadas as necessidades do ser humano. Desta forma, a necessidade 

poder encontrar-se com a situação: 

Necessidades atendidas; 

Necessidades mal atendidas e 

Necessidades não atendidas. 

 

2.1.5 OPORTUNIDADE 

 

Segundo Pereira (1997), as oportunidades de empreendimentos ou negócios podem ser 

definidas como a circunstância, ocasião ou rumo de ação para criar-se um negócio, direcionado a 

um público alvo, necessidades a serem atendidas e tecnologia empregada. Neste contexto, é 

considerando a adequabilidade a conveniência do cliente. 

Para Dolabela (1999), ao abordar a oportunidade de negócios, está fazendo-se uma ligação 

com a viabilidade de aproveitar uma oportunidade de atender uma necessidade de consumo, a qual 

é materializada através da oferta de produtos e ou serviços. A identificação de oportunidades é a 

etapa primeira do processo de negócio, também denominado de empreendimento. 

Em Peter (1986, pg.45), a oportunidade esta diretamente associada as mudanças que podem 

ser inovadoras ou não da economia ou do campo social: 

“...É a mudança o que sempre proporciona a oportunidade para o novo e o 

diferente...” 

 

2.1.6 SERVIÇOS 

 

De acordo com Schemenner (1999), o conceito de serviço encontra uma certa polêmica, mas 

minimiza quando são apresentadas as características do serviço. O mesmo autor considera como 

sendo 5 (cinco) as características marcantes que identificam o serviço e o distingue do produto: 

intangibilidade; impossibilidade de fazer estoques; produção e consumo fisicamente unidos; entrada 

fácil no mercado e influência externa.  
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Intangibilidade – O serviço possui esta característica, pois não pode ser tocado ou sentido. 

Impossibilidade de fazer estoques – Por possuir a natureza de ser consumido ao mesmo 

tempo em que está ocorrendo a produção, está condição elimina a estocagem; 

Produção e consumo fisicamente unidos – O processo do serviço é efetuado no momento 

em que é realizado; 

Entrada fácil no mercado – O serviço em comparação aos demais ramos de atividade 

econômica requer um volume menor de investimento de capital;  

Influências Externas – Esta característica identifica uma influência externa na estrutura 

estratégica do prestador de serviço. É notório que o advento da Internet foi um marco de 

interferência na estrutura estratégica de várias empresas. 

 

Os serviços posem ser classificados de acordo com o grau de customização e o grau de 

utilização de mão-de-obra, segundo Schemenner (1999). Está classificação pode ser estratificada 

em 04 (quatro) grupos: fábrica de serviços; loja de serviços; serviços de massa e serviço 

profissional. 

Fábrica de Serviço – São inseridos nesta classificação os serviços que possuem o grau de 

utilização de mão-de-obra relativamente baixa e um baixo grau de relacionamento com o cliente e 

customização; 

Loja de Serviço – Quando o grau de interação com o cliente e/ou a customização passa a ser 

relativamente maior que o apresentado pela Fábrica de Serviço, este processo de serviço recebe a 

denominação de Loja de serviço; 

Serviços de Massa – É assim denominado por possuir um alto grau de utilização de mão-de-

obra e um baixo grau de customização e interação com o cliente/consumidor; 

Serviços Profissionais – esta classificação é atingida quando o grau de interação com o 

cliente/consumidor ou a customização é relativamente maior que o apresentado pelo serviço de 

massa. Os exemplos apresentados por Schemenner (1999) são os médicos, advogados, consultores 

e congêneres. 

As classificações apresentadas podem ser visualizadas no figura n.� 2.3, a qual demonstra os 

4 (quatro) quadrantes de acordo com o grau de utilização da mão-de-obra. 
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FIGURA 2.3: A MATRIZ DOS PROCESSOS DE SERVIÇOS 

Fonte: Schemenner (1999, pg 25) 

 

Segundo Gaither (2000, pg. 44), o conceito de serviços é apresentado em analogia com o 

conceito de produtos manufaturados: 

“Produtos manufaturados são bens tangíveis – eles têm forma física, podem ser 

vistos e tocados, e comumente devem ser retirados aos clientes. Os serviços, 

entretanto, são intangíveis – normalmente eles não têm forma física”. 

A Tabela 2.2 apresenta a síntese do conceito de serviço de Gaither de forma comparativa 

com os produtos manufaturados. 

 

CARACTERÍSTICAS DE SERVIÇOS E PROTUDOS MANUFATURADOS 

Serviços  Produtos Manufaturados 

Produtos Intangíveis  Produtos tangíveis  

Os produtos não podem ser mantidos em estoques Os produtos podem ser mantidos em estoques 

Contato extensivo com o cliente Pouco contato com o cliente 

Tempo de execução breve Tempo de execução longo 

Uso intensivo de mão-de-obra Uso intensivo de capital 

Qualidade de serviço determinada subjetivamente Qualidade de produtos determinada objetivamente 
Tabela 2.2: apresenta a síntese do conceito de serviço de gaither 
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acordo com Téboul (1999), este modelo obedece a uma Lei de seqüência temporal natural, a qual 

determina que a primeira atividade a existir foi a agricultura que ocupou a maioria da mão-de-obra 

da sociedade. A segunda, é a atividade industrial, que se originou através da economia de escala e 

por último, a atividade de serviço é oriunda da própria necessidade da atividade industrial. Todavia, 

Téboul L (1999, pg.8), apresenta o conceito de serviço como sendo: 

“...atividades cuja produção não é nem um bem físico, nem uma edificação (...) o 

que caracteriza então os serviços é a simultaneidade do consumo e da produção”. 

Ainda em Téboul (1999, pg.8), é aceito o característica do serviço adotado pelo economista 

Adam Smith do século XVIII: 

“perecendo no próprio momento de sua criação”. 

O conceito de serviço adotado por Gianesi (1996), é o mesmo apresentado por Schemenner 

(2000), apenas no que se refere a característica de intangibilidade e simultânea da criação e 

produção. Porém, Gianesi (1996), acrescenta a estas 2 (duas) anteriores a característica da 

presença do cliente no processo. Para ele o cliente é o elemento que determina o início da prestação 

do serviço, o cliente é quem determina quando e como deve ser realizado. 

O conceito de serviço em Lovelock (2001), encontra-se atrelado a 8 (oito) características: 

intangibilidade; envolvimento do cliente no processo de produção; as pessoas como parte do 

produto; maior variedade dos insumos e produtos operacionais; mais difícil de os clientes avaliarem; 

ausência de estoques; importância do tempo e diferentes canais de distribuição.  

Intangível – os serviços são oriundos da realização. Uma vez que a realização dos serviços 

não pode ser tocada ou embrulhada e carregadas;  

Envolvimento do cliente no processo de produção - Esta característica é proveniente do 

serviço, muitas vezes, envolver a participação do cliente na criação do serviço; 

As pessoas como parte do produto – Na realização do serviço faz-se necessário a existência 

de pessoal qualificado. Desta forma, pessoas se confundem com o produto fim que é o serviço; 

Maior variabilidade dos insumos e produtos operacionais – Enquanto que os bens 

manufaturados podem ser produzidos sob condições controladas, a realização dos serviços por 

permitirem a presença de pessoas no sistema operacional, dificultando o referido controle de 

produção; 
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Mais difícil de os clientes avaliarem – Os produtos, em sua maioria, possuem vários 

atributos que permitem aos clientes avaliarem o produto antes de comprar. Enquanto os serviços 

dificultam a referida análise; 

Ausência de estoques – O serviço é considerado como sendo um produto fim que é 

intangível, por sua vez não podem ser estocados; 

Importância do tempo – Os serviços podem ser entregues em tempo real. Desta forma, 

estabelecem nos clientes uma expectativa que o tempo de conclusão devem ser rápidos; 

Diferentes canais de distribuição – Os serviços não necessitam de canais de distribuição 

para mover as prestações de serviços. 

 

Neste capítulo é apresentada a base conceitual que corrobora a análise do problema desta 

dissertação e dirimi possíveis dúvidas do leitor quanto a interpretação das terminologias 

apresentadas para estudar a identificação da necessidade não atendida de bens alimentícios no Pólo 

Médico-Hospitalar de Recife. O título desta dissertação ao mencionar as expressões: necessidades 

não atendidas e Pólo. Torna-se necessário o entendimento do conceito aplicado no estudo para 

analise do problema da dissertação. 

 

2.2 – O Pólo Médico - na atualidade 

 

Este tópico é formatado para proporcionar uma análise do pólo Médico - Hospitalar desde a 

estrutura quantitativa de estabelecimento médico Hospitalares, o potencial de renda das instituições 

do entorno, o efeito multiplicador do Pólo como gerador de emprego e renda até o potencial de 

atratividade que impões sobre a decisão de localização.  

É perceptível nas diversas fontes que aborda o Pólo Médico Hospitalar de Recife 

apresentarem números divergentes da quantidade de estabelecimento existentes no Pólo. Esta 

divergência pode ser atribuída ao conceito da área geográfica que cada autor está considerando 

como Pólo Médico. Todavia, é apresentada neste trabalho toda a citação como fonte de estudo do 

potencial de demanda e renda existentes. 

O Recife dispõe hoje de um pólo médico que é considerado o primeiro de todo o 

Norte/Nordeste e o segundo maior e mais bem estruturado do Brasil. Formado por 417 hospitais e 



Capítulo 2                                                                                                                                         Base Conceitual  

40 

clínicas, esse pólo médico oferece um total de 8,2 mil leitos e, segundo o Sindicato dos Hospitais de 

Pernambuco, registrou no ano de 2000 um faturamento de R$ 220 milhões 

(http://www.pe.az.com.br/polo_medico.htm (2004). 

O Estado de Pernambuco é detentor de aproximadamente 2.000 estabelecimentos de saúde, 

dos quais 320 hospitais: 173 pertencentes às instituições particulares e 147 governamentais (SUS), 

dos quais localizam-se no Pólo Médico-Hospitalar do Recife . (LOUREIRO, 2001). 

O relatório apresentado pela Secretaria de Saúde, diretoria de Epidemologia e Vigilância à 

Saúde do município de Recife, no mês de setembro/2004 a relação de estabelecimentos de 

Médico-Hospitalar do Pólo Médico objeto deste trabalho é apresentada na tabela n.01. 

A Diretora Executiva de Epidemiologia e Vigilância à Saúde do município de Recife, Adeilza 

Gomes Ferraz afirmou que o município através de determinação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA, será responsável pela vigilância das atividades das instituições atuantes na área 

médicos Hospitalares, o que denominou de municipalização do Serviço de Saúde, incluindo os 

hospitais privados com até 80 leitos. Conforme Adeilza, esta transição ainda esta ocorrendo e deve 

ser concluída em 2005.  

Desta forma, depois de compilados os dados do “Relatório de estabelecimento por 

atividade”, apresenta-se a conclusão dos mesmos na Tabela 2.3 que: 
 

Quantidade 

Total do Município Existente no  Grupo de Atividade 

de Recife Pólo Médico 

% 

Laboratórios de Análise Clínicas 156 27 17% 
Clínica Médica - Pessoa Física * 12 01 8% 
Clínica Médica - Pessoa Jurídica * 708 200 28% 

Consultório Médico – Pessoa Física 209 36 17% 
Consultório Médico – Pessoa Jurídica 144 21 15% 

Total 1.229 285 23% 
Tabela 2.3: Atividades Médico-Hospitalares pertencentes ao Pólo Médico de Recife 

Fonte: O Autor da dissertação 

* Nesta modalidade de grupo de atividade encontra -se incluso o atendimento através de 

Consultório Ambulatorial. 
 

É importante ressaltar que foi identificado neste relatório, denominado de “Relatório de 

estabelecimento por atividade”, emitido em 08/10/2004, uma falha no cadastro do estabelecimento, 
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conseqüentemente, impossibilitou a identificação do endereço. Todavia, este número é de 22 

estabelecimentos num total de 1.229, o que representa 2%, não afetando a essência da análise. 

A especificidade das atividades Hospitalares exige de per si uma estrutura acessória ao 

atendimento, tais como exames laboratoriais, tratamentos clínicos, consultas médicas de 

acompanhamento e etc. Portanto, neste trabalho foi classificado como âncoras econômicas, os 

hospitais que atraíram as demais atividades médicas - Hospitalares ao Pólo Médico da cidade de 

Recife, na tabela 2.4 apresenta os Hospitais âncoras com seus respectivos Bairros: 

 

Estabelecimento Médico-Hospitalar Bairro 
Hospital da Restauração – HR Derby 

Hospital Santa Joana  

Hospital São Marcos Ilha do Retiro 

Clínica de Queimados Paissandu 

Hospital Memorial São José  

Real Hospital Português Ilha do Leite 

Hospital Albert Sabin  

Hospital de Olhos de Pernambuco - HOPE  

Hospital Esperança  

Hospital Unimed  

Instituto Materno Infantil de Pernambuco – IMIP  

A.A.C.D. Ilha Joana Bezerra 
Tabela 2.4: Estabelecimento de saúde âncora e respectivo Bairro 

Fonte: O Autor da dissertação 
 

 

 

A tabela 2.5 demonstra os Hospitais âncoras por ordem de data de fundação, o que dá 

margem a relacionar sua existência com a formação do Pólo Médico. 
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 Data de Tempo de Existência  
Instituição Fundação no Pólo 

Hospital Português 1850 154 anos 
Hospital Esperança 1999 05 anos 
Hospital UNIMED 1999 05 anos 
Hospital de Olhos – HOPE 1993 11 anos 
Hospital Memorial São José 1989 15 anos 
Hospital Santa Joana 1979 25 anos 
Albert Sabin 1974 30 anos 
Hospital da Restauração 1970 34 anos 
IMIP 1960 44 anos 
Hospital São Marcos 1940 64 anos 

Tabela 2.5 : Hospitais âncoras com seus respectivos tempo de existência no Pólo Médico de Recife.  
Fonte: O Autor da dissertação 

 
 

Algumas das principais características dos hospitais considerados como “âncoras” neste 

trabalho: 

Hospital Português 

 

São mais de 50 clínicas especializadas em diversas áreas médicas e mais de 350 leitos. As 

salas cirúrgicas são 22 e a UTI dá suporte às cirurgias realizadas em todo o Hospital, com 68 leitos 

disponíveis, conforme site do Real Hospital Português (2004). 

 

Hospital São Marcos 

 

De acordo com Cavalcante (2003) foi fundado em 1940 com a denominação de Instituto de 

Radioterapia de Pernambuco com apenas 06 (seis) leitos. Em 1946, é realizada a primeira 

ampliação de mais 24 leitos, passando a possuir 30 (trinta) leitos. Em 1956 é inaugurado o centro 

cirúrgico. Em 1974 é inaugurada a unidade de Queimados, a única nesta especialidade no 

Nordeste. Bem como, neste ano foi instalado o 1� acelerador linear  do Nordeste, utilizado no 

tratamento de câncer. Em 1993, é realizada uma reforma geral, alterando o nome para “Centro 

Hospitalar São Marcos”, ampliando a capacidade de atendimento para 70 (setenta) leitos. Em 

2001, passa a oferecer um amplo atendimento de emergências nas diversas áreas da medicina. Em 

2002, amplia o atendimento de internamento para 100 (cem) leitos. O Hospital dispõe de 

laboratórios de análise clínica, radiologia, ultra-sonografia, tomografia, endoscopia digestiva, 

ambulância UTI móvel, clínica médica, cardiologia, cirurgia geral, traumatologia, especialistas em 
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queimados, neurologia, otorrinolaringologia, todos em funcionamento 24 horas. Fazendo parte do 

complexo, encontram-se diversas “casas” que representam as clínicas com equipe de suporte 

independente, totalizando 23 (vinte três) serviços terceirizados e mais de 80 (oitenta) atendimentos 

por ano. 

 

Hospital Esperança 

 

Fundado em 1999, possui 13 pavimentos, 130 apartamentos, sete suítes máster, 14 salas de 

cirurgia, hemodinâmica, maternidade com bloco cirúrgico independente e uma infra-estrutura de 

estacionamento coberto para 340 vagas. Um milhão de pacientes estão cadastrados no Sistema de 

informática do Grupo HOPE-Esperança. Em julho, o Banco de Leite do Esperança realizou quase 

300 atendimentos, conforme site do Hope (2004). 

 

Hospital Unimed Recife 

 

É constituído de 94 leitos, 6 salas de cirurgia, urgência 24 horas e 15 leitos de UTI. Com a 

iniciativa, a Cooperativa de Trabalho Médico, passa a contar com 150 leitos disponíveis em todas 

as suas unidades, conforme site da Unimed (2004). 

 

Memorial São José 

 

Fundado em 02 de junho de 1989, é uma infra-estrutura que congrega 6 (seis) prédios, um 

heliporto e helicóptero próprio. Dispõe de 112 leitos, urgência multidisciplinar, Utis adulto, 

pediátrica, coronariana e 02 (dois) centros cirúrgicos. A filosofia do Memorial São José é investir 

em tecnologia de ponta e aperfeiçoamento profissional da equipe, diante deste fato que possui um 

convênio com Methodist Hospital de Houston, nos EUA, conforme site do Memorial São José 

(2004).  

 

Hospital Albert Sabin 

 

Inaugurado em 1974, o Hospital já sofreu várias ampliações e hoje possui 74 apartamentos, 

sendo 21 destes na maternidade, conforme site do Albert Sabin (2004). 
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Inaugurado a 30 anos o Albert Sabin é considerado um Hospital de referência nas áreas 

médicas: pneumologia, oncologia, cirurgia plástica, vascular e buco maxilofacial. Foi considerado o 

único no nordeste adotar a técnica francesa do tratamento de câncer de fígado. Bem como o 

segundo centro Hospitalar a realizar a cirurgia de redução de estômago. O Hospital aguarda um 

convênio de parceria (associação) com o Jad Investimentos, cujo montante é de R$ 1 milhão de 

reais, que serão destinados a implantação de uma nova unidade de terapia intensiva e a criação de 

19 (dezenove) novos leitos, expandindo a capacidade de atendimento, conforme site do 

Pernambuco (2004).  

 

Instituto Materno Infantil de Pernambuco – IMIP 

 

De acordo com Mendonça (2000) o Instituto Materno Infantil de Pernambuco é uma 

entidade não governamental, sem fins lucrativos e de utilidade pública, que desenvolve ações em 

assistência médico-social, ensino, pesquisa e extensão comunitária, fundado em 1960. Atualmente 

possui uma infra-estrutura de uma edificação com 7 (sete) pavimentos, com 128 leitos de pediatria 

clínica, 40 de cirurgia pediátrica, UTI pediátrica com capacidade para 12 pacientes, 44 leitos de 

neonatologia, 66 leitos de obstetrícia, 30 leitos de ginecologia, enfermagem pediátrica com 

capacidade para 32 pacientes, emergência obstétrica com capacidade para 2 leitos cirúrgicos, 78 

consultórios. No que se refere ao IMIP como Hospital de ensino, o mesmo é detentor de 03 (três) 

auditórios com capacidades para 350, 120 e 70 lugares respectivamente, 08 salas de aula e 10 salas 

destinadas a pesquisa do mestrado. Possui aproximadamente 1.200 (mil e duzentos) funcionários. 

Segundo Commercio (2004), no dia 4 de dezembro de 2004, foi assinado o convênio entre o IMIP 

e a empresa Phillips do Brasil, no qual esta última repassou a importância de R$ 2 milhões de reais 

em equipamentos que serão destinados ao serviço de angiografia diagnóstica e intervencionista. 

Estes equipamentos permitem diagnósticos através de imagem, a princípio os setores beneficiados 

serão os de cirurgia cardíacas e neurocirurgia. O início dos atendimentos está previsto para janeiro 

de 2005, todo este investimento é mais uma prova de endogenização do Pólo Médico-Hospitalar de 

Recife. 
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Hospital Santa Joana 

 

Fundado em 1979, destaca-se pelo conceito de Hospital aberto. Pela sua estrutura sempre 

crescente é também denominado complexo Hospitalar. Sua trajetória de crescimento cronológico 

em síntese é: 

 

ü Na década de 80 instituiu a comissão de controle de infecção Hospitalar, antes deste 

requisito ser exigência do Ministério da Saúde; 

ü Em 1995, é instituído o conceito de unidade de apoio, a qual deu origem a: unidade de 

medicina na área de quimioterapia, o diagnóstico por imagem, com capacidade de 400 

exames o que obteve o título de “maior centro de diagnóstico do país”; 

ü Em 1996, inaugurado o “day clinic”, atendimento programado que não exige internamento; 

ü Em 1999, é ampliada a emergência, sendo denominada de “Multi Emergência”, atuando nas 

áreas de neurologia, cirurgia geral e vascular, clínica médica, pediatria, traumatologia, 

neurocirurgia, urologia e cirurgia plástica; 

ü Em 2000, é firmando o convênio com o Hospital Methodist de Houston nos Estados Unidos 

da América, objetivando um intercâmbio bilateral; 

ü Em 2001, é inaugurada a unidade denominada de “Méd Center”, um Hospital 

independente, com capacidade de realizar cirurgias de pequena e média complexidade, bem 

como as cirurgias e tratamentos pediátricos. Neste mesmo ano, também foi inaugurados a 

unidade de angiografia, hemodinâmica e o centro avançado de diagnóstico com estrutura 

internacional, único na região, conforme site do Santa Joana (2004). 

 

Procape 

 

Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco Prot. Luiz Tavares. Único empreendimento de 

seu porte no Nordeste, o PROCAPE garantirá conforto e atendimento digno a população menos 

favorecida da região metropolitana e principalmente,  suprira a atual demanda de pacientes do 

interior que todos os dias chegam as emergências cardiológicas do Estado, e muitas vezes não 

encontram vagas em leitos Hospitalares. Só na emergência cardiológica do Oswaldo Cruz, são 
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cerca de 200 pacientes por dia que devido a gravidade do quadro, não podem ser transferidas para 

hospitais não especializados. E um avanço que beneficiará uma média de 1 mil pessoas ao dia, com 

serviços modernos e de alta qualidade, conforme site do IOR (2004). 

 

Diante do exposto das instituições consideradas como âncoras o número de leitos disponíveis 

e o volume de atendimento prestado.  

 

Segundo LIMA (2004, pg 203), as instituições de saúde mais relevante são: Hospital 

Português, Esperança, Memorial São José, Santa Joana, São Marcos e Jaime da Fonte. Ainda em 

LIMA, sua pesquisa aponta que alguns entrevistados afirmam como sendo o HEMOPE uma 

instituição de saúde que qualifica o Pólo Médico. 

Conforme Dra Paula Loureiro (2001), a divisão dos serviços de Saúde no Estado de 

Pernambuco encontra-se de acordo com a figura 2.1: 

 

SERVIÇO DE SAÚDE EM PERNAMBUCO
9%

38%
43%

10%

Hospital Clínicas Laboratórios Exames especiais
 

FIGURA 2.4: R EPRESENTATIVIDADE DO SERVIÇO DE SAÚDE EM PERNAMBUCO 

Fonte: Loureiro (2001) 

 

Ainda Dra Paula Loureiro (2001), apresenta o Pólo Médico sendo constituído por 900 

estabelecimentos (340 públicos e 560 privados) e gera 110 mil empregos. Isto sem contar com a 

indústria farmacêutica e com o comércio de materiais e equipamentos em geral, o que é ratificado no 

site da Revista Turismo (2004).  

Para a Dra Paula Loureiro (2001), a base acadêmica sobre a qual o Pólo Médico-Hospitalar 

da cidade de Recife está apoiado: 
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• 2 Faculdades de Medicina; 

• 1 de Farmácia; 

• 1 de Biomedicina; 

• 4 de Ciências Biológicas; 

• 3 de Nutrição; 

• 2 de Enfermagem; e 

• 3 de Fisioterapia. 

 

Além dos Hospitais considerados neste estudo como âncoras, faz-se importante ressaltar o 

papel da fundação HEMOPE como elemento decisivo na localização da fábrica de hemoderivados 

da HEMOBRAS que no dia 03 de dezembro de 2004, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

sancionou a Lei que criou a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia -HEMOBRAS. 

Segundo Commercio (2004), a mesma vai permitir a atração de negócios voltados para a produção 

de medicamentos a partir da engenharia genética. Serão produzidos: 

Imunoglobulina – É responsável pelo combate a vários tipos de infecções, inclusive o da Aids; 

Albuminas Humanas – São utilizadas no tratamento de doenças hepáticas, renais e 

queimaduras de grande proporção; 

Complexo Protrombinico – É caracterizado por possuir vários fatores da coagulação (fator 

IX, II, VII e X) é muito utilizado nos transplantes de fígado; 

Fatores VIII e IX – São fatores de coagulação, utilizados no tratamento dos hemofílicos. 

Estes fatores já possuem a demanda identificada, pois existem 8 mil hemofílicos. 

 

Esta mesma fonte comenta que a implantação da fábrica de hemoderivados implicará na 

formação do Pólo de Biotecnologia: 

“...A implantação da fábrica dessa estatal no Recife é o início do desenvolvimento de 

um Pólo de biotecnologia, os remédios são desenvolvidos usando a engenharia genética.” 

Segundo Commercio (2004), a HEMOBRAS vai fracionar, no início, 250 mil litros de plasma 

e que anualmente haja um acréscimo 50 mil litros até atingir o máximo de 400 mil litros anuais. 

Conforme esta mesma fonte, o empreendimento vai demanda US$ 60 milhões e gerar 150 

empregos diretos. 
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2.2.1 – O Pólo – Característica da atividade econômica 

 

O Pólo Médico Hospitalar da cidade de Recife possui predominância da atividade econômica 

de serviço ou também denominada de setor terciário. 

 

Segundo a Dra. Paula Loureiro (2001), o setor de Saúde na cidade do Recife ocupa um 

importante papel na economia deste município, uma vez que foi esta área que mais contribuiu na 

arrecadação de ISS em 1999. 

 

A informação da Dra Paula Loureiro é reforçada pela figura 2.2: 

 

DIVISÃO DO PIB POR SETOR ECONÔMICO EM 
PERNAMBUCO

63%

29%

8%

Agricultura Indústria Serviço

 
FIGURA 2.5 : DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO NO PIB DE CADA ATIVIDADE ECONÔMICA EM P ERNAMBUCO 

fonte: http://www.canuto.adm.br/newpage1.htm 

 

No intuito de reforça os dados apresentados pela Dra Paula Loureiro (2001), a atividade 

econômica de Serviços no Brasil corresponde a 55% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo 

Lovelock (2001). 



Capítulo 2                                                                                                                                         Base Conceitual  

49 

PARTICIPAÇÃO NO PIB DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
 NO BRASIL

Serviço 55%

Comércio 15%

Outras 
atividades 7%

Construção 
Civil 7%

Indústria 
Transformação 

16%

 
FIGURA 2.6: P ARTICIPAÇÃO NO PIB DAS ATIVIDADES ECONÔMICA NO BRASIL 

Fonte: Lovelock (2001, pg.05). 

A atividade de prestação de serviço apresentada pela Dra. Paula Loureiro e corroborada por 

Lovelock é fonte de arrecadação tributário dos Município desde o Decreto-lei n� 406, de 31 de 

dezembro de 1968, com as alterações oriundas da promulgação da constituição do Brasil de 05 de 

outubro de 1988, em seu artigo 156 deferiu aos municípios a competência de instituir o imposto 

sobre serviço de qualquer natureza que não esteja compreendido na competência dos Estados ou 

da União ((LATORRACA, 1976). 

O fato gerador do imposto sobre serviço – ISS é a prestação, por empresas ou profissionais 

autônomos com ou sem estabelecimento fixo, de serviços constantes de lista apresentada anexa a 

referida Lei. Excluem-se os que prestam serviços em relação de emprego (vínculo empregatício), os 

que trabalhem avulsos, os diretores e membros de conselho consultivos ou fiscais de sociedades 

(LATORRACA, 1976). 

Conforme Latorraca a base de cálculo do ISS é o preço cobrado pelo serviço. 

Ainda em Latorraca a alíquota é baseada em Lei complementar que é fixada pelo município, 

o qual determina uma relação de serviços cobertos pelo referido tributo. Dentre a lista de serviços 

tributáveis, destaca-se: 

1 – Médicos, dentistas e veterinários; 

2 – Enfermeiros, protéticos (prótese dentária), obstetras, ortópicos, fonoaudiólogos, 

psicólogos; 

3 – Laboratórios, sanatórios, ambulatórios, prontos-socorros, banco de sangue, casas de 

saúde, casas de recuperação ou repouso sob orientação médica; 
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4 – Higienização e desinfecção; 

5 – Hospedagem em hotéis, pensão e congêneres; 

6 – Tinturas e lavanderia; 

 

A região do entorno do Pólo-Médico-Hospitalar da cidade de Recife-PE deve ser 

considerada como uma característica econômica, uma vez que representa um potencial de renda 

econômica: salário; aluguel; financiamento; arrecadação tributária; etc. 

As principais Instituições Financeiras encontram-se com agências Bancárias no Pólo: 

 
• Banco de Boston;  
• Bradesco; 
• Itaú; 
• HSBC; 
• Unibanco; 
• BMC; 
• Nossa Caixa; 
• Banco do Brasil; 
• Caixa Econômica; 
• Entre outros.  

 

Além das agências das instituições financeiras: Bradesco, Unibanco e Banco Brasil possuem 

máquinas de caixa rápido denominada de auto-atendimento nos Hospitais âncoras, os quais 

encontram-se relacionados a seguir neste capítulo. 

Segundo entrevista realizada em outubro/2004 com o um funcionário graduado de uma 

grande instituição financeira, o motivo da instituição possuir uma agência Bancária no Pólo Médico é 

proveniente do Pólo ser considerado como uma área geograficamente potencial em geração de 

renda. 

Outro dado importante é a capacidade de geração de emprego, pois, em média, cada leito 

Hospitalar gera 05 (cinco) empregos, o que corresponde, a priori, a 05 (cinco) novos consumidores 

potenciais de bens alimentícios (LOUREIRO, 2001). Esta assertiva de Loureiro (2001) é ratificada 

em no site da Revista Turismo (2004). 

No Pólo Médico-Hospitalar do Recife, segundo uma pesquisa realizada em 1999, existiam 

111 mil empregos diretos e indiretos, sem considerar aqueles relacionados com as indústrias 

eletroeletrônicas, químicas, etc. (LOUREIRO, 2001). 

Esta posição da Dra Paula Loureiro e ratificada em LIMA (2004, pg.144): 
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“o aumento da oferta de empregos no Recife (segundo um dos gestores, o Pólo 

Médico gerou 23 mil empregos diretos na rede privada e 111 mil indiretos);” 

 

2.2.2 – Pólo Médico como elemento de atração 

 

O Pólo Médico de Recife é caracteristicamente um elemento determinante de atratividade de 

econômica. Neste estudo foi possível entrevistar 3 (três) empresas que foram atraídas pelo Pólo 

Médico: Flat Metrópolis, Copergas e uma Instituição Financeira. 

Em entrevista realizada em outubro/2004, a senhor Adriana Pinto, gerente geral do Flat 

Metrópolis, pertencente a rede internacional de hotéis Arccor, situado a rua Estado de Israel, 203, 

Bairro da Ilha do Leite na cidade de Recife, afirmou que desde o projeto do atual Flat Metropolis, a 

direção da Arccor já havia optado por esta região devido a existência do Pólo Médico Hospitalar. 

E uma das características marcante seria a prestação de serviço aos médicos residentes e aos 

transeuntes do Pólo. Após 2 (dois) anos de existência, ainda que tenha ampliado sua oferta de 

apartamentos, os mesmos estão sendo ocupados por empresários da área de laboratórios e 

profissionais oriundos de outros Estados que vem a negócios com empresas situadas nos Bairros em 

seu entorno. 

Adriana Pinto, ainda menciona que as 2 (duas) salas destinadas a eventos (convenções) que o 

Metropolis além de serem bastante freqüentadas pelo Pólo Médico, já existe um projeto de 

ampliação. O Metropolis gera 25 (vinte e cinco) empregos diretos. 

Na entrevista concedida em outubro/2004, o Gerente de Mercado, Sérgio Zimmerle da 

empresa de gás natural Copergás, a opção pelo gasoduto denominado de Avenida Agamenon 

Olinda é decorrente da pesquisa de mercado, a qual indicou o Pólo Médico-Hospitalar de Recife, 

como um mercado com volume potencial de renda. O projeto do gasoduto da empresas Copergás 

possui uma capacidade de distribuição de 150m 3/dia, atenderá ao Pólo Médico - Hospitalar do 

Recife e ao mercado automotivo, comercial e de cogeração da região. A expectativa de venda dia é 

30 mil m³/dia. 
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FIGURA 2.7 : GASODULTO A GAMENON-OLINDA 

Fonte: www.copergas.com.br/ctudo-acop-proj-aga.html 

 

Como também, abre um precedente a interpretação da existência de uma grande massa de 

trabalhadores no Pólo-Médico-Hospitalar e da região circunvizinhas que necessitam deste serviço e 

que não têm tempo para se deslocarem, caso fosse em outra localidade. 

O Metro do Estado de Pernambuco, denominado de Metrorec, apresenta uma demanda de 

usuário na estação de Metrô Joana Bezerra, segundo o DEEST – STU REC – departamento de 

Estações da Superintendência de Trens Urbanos de Recife. 

 

 Usuários porDia 

Horário  Útil Não Útil 

05:00 as 22:00 19.000 12.000 

22:00 as 00:00 500 250 
Tabela 2.6: Apresenta o número de usuários que circulam na estação Joana 

Bezerra do metrorec 
Fonte: O Autor da dissertação 

 

O METROREC funciona no horário das 05:00h as 23:00h. No horário de 23:00h as 00:00h 

só é registrado o desembarque (DEEST,2003).  

A construtora Nassau construiu moderna edificação empresarial que expressa no anúncio 

publicado no jornal Diário de Pernambuco o caráter de atratividade: 
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“A construtora Nassau constrói moderno edifício empresarial na avenida 

Agamenon Magalhães, valorizadíssima área do Pólo Médico e Financeiro do 

Recife...”. 

O grifo apresentado no texto original anterior é do autor da dissertação para enfatizar o 

caráter de atratividade já existente e que a própria atividade do Pólo Médico desenvolve. 

A ADMED amplia sua participação na prestação de serviço de saúde na cidade de Recife 

através do investimento de mais de R$ 1 milhão com a construção de nove leitos de UTI – com 

obras já iniciadas - e 19 leitos gerais, incluindo apartamentos e enfermarias, no Hospital Albert 

Sabin, que já estão em pleno funcionamento exclusivamente para os usuários da ADMED, Tem 

ainda mais R$ 200 mil nos blocos operatórios, incluindo área exclusiva para cirurgias oftalmológicas, 

com inauguração prevista para novembro. _No início do mês de setembro, a operadora também 

colocou em funcionamento o Centro Oftalmológico ADMED, na Ilha do Leite, com capacidade 

para atender 2 mil consultas por mês, ambos na Ilha do Leite, Bairro pertencente ao Pólo Médico 

de Recife, conforme site da Admed (2004). 

Para LIMA (2004, pg 142), destaca-se dentre os diversos serviços terceirizados pelo Pólo 

Médico - Hospitalar de Recife: 

a) Lavanderia Hospitalar; 

b) Manutenção, calibragem e aferição de equipamentos como os monitores cardíacos 

e autoclaves; 

c) Segurança e limpeza; 

d) Engenharia, eletricidade e hidráulica; 

e) Laboratórios de análise clínicos; 

f) Banco de sangue; 

g) Informática; 

h) Diagnóstico por imagem; 

i) Lixo Hospitalar 

 

 

Ainda em LIMA (2004, pg.233), o número de empregados pertencentes as atividades 

relacionadas a fabricação e comercialização de produtos para o setor de saúde cresceu mais de 

40% entre os anos de 1996 e 2001, conforme é demonstrado na tabela 2.7. 
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ATIVIDADES  1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Fabricante de Produtos Farmoquímicos 146 160 203 152 183 194 

Fabricante de Medicamentos para uso Humano 1.048 1.102 1.073 1.151 1.137 943 

Fabrç de Materiais para uso Médicos, Hospitalares e Odontológicos 145 83 63 320 191 298 

Fabrç de Aparelhos e Instrumentos para uso Médico-Hospitalares 139 178 153 162 229 210 

Com. Atacadista de Produtos Farmacêuticos, Médicos, Ortopédicos 1.096 1.214 1.313 1.241 1.563 1.226 
Com. Varejista de Produtos Farmacêuticos, artigos médicos e 
Ortopédicos 5.055 5.632 6.037 6.870 7.578 7.943 

TOTAL 7.629 8.369 8.842 9.896 10.881 10.814 
Tabela 2.7: emprego nas atividades industriais e comerciais da área de saúde 1996 a 2001 (Valores Absolutos) 

Fonte: LIMA(2004, pg. 234)  

 

Em LIMA (2004), é apresentado o potencial de geração de emprego proporcionado pelo 

Pólo Médico e principalmente pela atividade Hospitalar. Na tabela 2.8 demonstra-se a média de 

emprego em relação ao número de estabelecimentos de saúde existentes no Pólo Médico no ano de 

2000. 

 

Número de 
 Emprego Emprego por 

Estabelecimento Formal Estabelecimento 
1.825 18.834 10 
Tabela 2.8: média de emprego em relação ao número de estabelecimen tos de saúde no Pólo médico 

Fonte: LIMA (2004) 

 

Para LIMA (2004), a atividade Hospitalar, neste ano de 2000, obteve a melhor relação 

emprego, número de estabelecimento de saúde do Pólo Médico - Hospitalar de Recife. A tabela 

2.9 demonstra esta relação. 

 

Número de 
 Emprego Emprego por 

Estabelecimento Formal Estabelecimento 
128 9.608 75 

Tabela 2.9:número de emprego na atividade Hospitalar em relação ao número de estabelecimento no Pólo Médico  

Fonte: LIMA (2004) 

 

Diante deste estudo realizado por LIMA (2004), obtém-se uma compreensão maior do 

número de empregos diretos e indiretos gerados pelo Pólo Médico, o que nos conduz a concluir 

que existe um potencial de renda no Pólo Médico - Hospitalar de Recife. 
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FIGURA 2.8 –  DEMONSTRAÇÃO DE FONTE POTENCIAL DE RENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor da dissertação 

 

Apresento de acordo com as cores as principais fontes de rendas e as possíveis considerações 
de acessibilidade ao Pólo Médico-Hospitalar. 
 
 
  Potencial fonte de renda de transeunte nos períodos matinal a noturno (5:01 as 24:00h) 

   

  Potencial fonte de renda fixa nos períodos matinal até vespertino (5:00h as 17:00h) 

   

  Potencial fonte de renda fixa nos períodos matinal até vespertino (5:01h as 17:00h) 

   

  Vias potenciais de acesso 

   

  Potencial fonte de renda fixa nos períodos 24 horas  
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Outro aspecto que demonstra o potencial de consumo da região metropolitana de Recife em relação 
as demais regiões metropolitanas de Pernambuco é o índice de potencial de consumo – IPC. 

 
Principais Regiões Principais Municípios IPC 

RECIFE  

Recife  

Jaboatão dos Guararapes 

Olinda 

Paulista 

Cabo de Santo Agostinho 

Camaragibe 

Abreu e Lima 

São Lourenço da Mata 

Igarassu  

1,358   

0,321  

0,243  

0,133  

0,044  

0,037  

0,028  

0,027  

0,022  

CARUARU  

Caruaru  

Garanhuns 

Gravatá  

Surubim  

Belo Jardim 

0,117   

0,052  

0,022  

0,020  

0,020  

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 
Vitória de Santo Antão  

Carpina  

0,039   

0,024  

ARCOVERDE 
Arcoverde   

Serra Talhada 

0,025   

0,024  
PETROLINA  Petrolina  0,083  
Outros Municípios   0,813  
Total   3,452  

  
Tabela 2.10 : Índice de potencial de consumo IPC 

Fonte: http://www.canuto.adm.br/newpage1.htm 
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3 – PESQUISA DE CAMPO 

 

No intuito de alcançar o objeto fim deste trabalho que é identificar a necessidade não atendida 

do consumo 24 horas de bens alimentícios no Pólo Médico-Hospitalar de Recife, foi realizada uma 

pesquisa através de questionário e aplicado no Pólo Médico-Hospitalar da cidade de Recife com os 

transeuntes e/ou funcionários das instituições de saúde. A aplicação do questionário foi realizada 

durante os meses de junho/2004 a outubro/2004. 

Neste capítulo serão descritos a metodologia utilizada na pesquisa, os critérios empregados 

na determinação da população e da amostra e os procedimentos seguidos na elaboração e 

aplicação do instrumento de pesquisa. 

 

3.1 – Metodologia Adotada 

 

A determinação do método de pesquisa a ser adotado é suportada em Boyd (1984). Para 

esse autor, a maior parte da obtenção de informação, em sua maior parte, sobre o mercado é 

realizada através de amostragem. Desta forma, Boyd (1984) afirma que: 

“...O primeiro problema em qualquer operação de amostragem é definir o 

universo, ou população, em estudo...”. 

Para ele, o universo é entendido como sendo todo o grupo de itens que o pesquisador deseja 

estudar. 

Em Boyd (1984) a dificuldade apresentada na amostragem reside na determinação do 

universo, para isto, descreve a determinação de uma amostra como um aspecto importante na 

análise e na conclusão de uma pesquisa, o mesmo considera dois os métodos de seleção de 

amostra: método probabilístico e o método não probabilístico. 

O método probabilístico de amostragem é caracterizado quando todos os itens que 

constituem o universo possuem uma probabilidade de serem escolhidos como amostra. O método 

não-probabilístico de amostragem, sua característica reside na ausência de conhecimento sobre a 

probabilidade dos itens do universo serem escolhidos como amostra. Este conceito é externado 

quando afirma: 
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“...O processo de seleção é, pelo menos em parte, subjetivo. Uma pessoa, 

geralmente o pesquisador de campo, decide, quais itens devem ser entrevistados ou 

observados...”(BOYD, pg.331, 1984). 

 

Desta forma, a amostragem não probabilística dá margem a diversas técnicas de seleção de 

amostra. 

Neste trabalho, foi adotado o método de amostragem não probabilística denominada por 

Boyde (1984) como sendo: Amostragem de Conveniência. A qual consiste em selecionar a amostra 

através de conveniência ou acessibilidade, uma vez que há uma resistência dos gestores dos 

estabelecimentos de saúde pertencentes ao Pólo Médico-Hospitalar de Recife em colaborar com a 

aplicação de um questionário que utilizasse a metodologia probabilística. 

 

3.1.1 – Coleta de Dados 

 

A coleta de dados utilizou o levantamento de dados primários, colhidos diretamente com os 

transeuntes e funcionários. Foi feito um levantamento de campo no Pólo Médico Hospitalar de 

Recife, através de formulário ou questionário. Para Vergara (1997, p.53) define que: 

“...o formulário é um meio-termo entre questionário e entrevista. É apresentado 

por escrito, como no questionário, mas é você quem assinala as respostas que o 

respondente dá oralmente...”. 
 

3.1.1.1 – Instrumento de Coleta de Dados 

 

O questionário aplicado contém 23 (vinte três) questões, sendo 13 (treze) questões objetivas 

e 08 (oito) abertas. O questionário foi preparado a partir dos objetivos da pesquisa, baseado no 

referencial teórico e com base no modelo estabelecido pela empresa a qual o autor desta 

dissertação possuía vínculo empregatício quando foi desenvolvido e aplicado o mesmo. O 

questionário foi dividido em 04 (quatro) grupos de questões. O primeiro grupo tem o objetivo de 

identificar o consumidor pelo sexo, faixa etária e se o mesmo possui vínculo empregatício no Pólo 

Médico-Hospitalar de Recife. Esta última característica é entendida como um potencial maior de 

necessidade de bens de alimento em relação àquele que freqüenta esporadicamente o Pólo, são as 
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questões de números 01 a 03. As mesmas são referentes a identificação do perfil do entrevistado 

quanto ao sexo, faixa etária e vinculo empregatício. O segundo grupo de questões que 

correspondem aos números 04 a 09, encontram-se focadas na freqüência do entrevistado aos 

estabelecimentos de bens alimentícios, ao meio de transporte utilizado para a realização das 

compras de alimentos, a identificação do Bairro de residência do entrevistado, o tipo de 

estabelecimento de compras de alimentos que o mesmo utiliza e o meio de transporte utilizado para 

a realização das compras de alimentos. O terceiro grupo é destinado a identificação: da quantidade 

de membros da pertencentes a família; do tipo de estabelecimento freqüentado pelo entrevistado 

para adquirir bens alimentícios, bem como a espécie de bem alimentício consumido e o horário de 

consumo, o que se encontram representadas pelas questões de números 10 a 19. O quarto e último 

grupo são destinados a identificação: da renda média destinada a compra de bens de alimento, ao 

fator que influencia a decisão de comprar e qual é o elemento que pode inviabilizar a implantação de 

um estabelecimento de comércio de bens de alimento no Pólo Médico de Recife com funcionamento 

24 horas. 

A aplicação dos questionários foi realizada no Pólo Médico-Hospitalar de Recife com 111 

(cento e onze) entrevistados através do critério mencionado anteriormente: Acessibilidade, uma vez 

foi encontrada resistência a colaboração com esta pesquisa pelas instituições de saúde pertencentes 

ao Pólo Médico. A coleta de dados foi realizada além do autor desta dissertação, por 4 (quatro) 

alunos do projeto de pesquisa de engenharia de produção da UFPE no período de junho/04 a 

outubro/04. O horário de coleta dos dados foi realizado nos diversos horários e em vários locais do 

Pólo Médico. 

Os dados coletados foram codificados, digitados e processados com o auxílio do software 

estatístico Statistica. 
 

3.2 – Análise dos Resultados 

 

Neste capítulo será apresentada a análise dos dados coletados durante a pesquisa cujo 

objetivo foi identificar a necessidade não atendida do consumo 24 horas de bens alimentício no Pólo 

Médico-Hospitalar da cidade de Recife. Para tanto, encontra-se dividido em 03 (três) etapas: a 

primeira demonstra uma visão geral do percentualmente resultante das respostas obtidas dos 111 

(cento e onze) entrevistados; a segunda demonstra o resultado obtido pelos grupos de questões 
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mencionadas anteriormente no tópico “instrumento de coleta de dados” e terceiro, apresenta o 

percentual de respostas obtidas através de relacionamento de questões atribuídas como “chaves” 

para a identificação da necessidade não atendida do consumo 24 horas de bens alimentícios no Pólo 

Médico de Recife. 

 

3.2.1 – Análise Geral 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a pesquisa teve o universo de 111 (cento e onze) 

entrevistados no período de junho/2004 a outubro/2004. O critério adotado para a seleção da 

amostra foi o de Acessibilidade. A seguir serão apresentadas as análises estatísticas descritivas para 

cada uma das 23 (vinte três) questões aplicada.  

Com relação ao perfil dos entrevistados, verifica-se que da amostra analisada, 60% era do 

sexo feminino (67 entrevistados), enquanto que 44 dos entrevistados eram do sexo masculino. 

Quanto a idade, observa-se uma predominância na faixa etária superior a 38 anos, conforme 

apresentado na tabela 3.1. 

 

 Quantidade Percentagem 

Inferior a 18 anos 1 0% 

Entre 18 e 22 anos 18 16% 

Entre 22 e 26 anos 14 13% 

Entre 26 e 30 anos 18 16% 

Entre 30 e 34 anos 14 13% 

Entre 34 e 38 anos 11 9% 

Superior a 38 anos 35 31% 

Em Branco 0 0% 
Tabela 3.1: Distribuição da faixa etária da amostra 

 

 

Com relação ao entrevistados que não possuem vínculo empregatício, a freqüência ao Pólo 

Médico de Recife, demonstra-se uma predominância 51% que corresponde a 57 entrevistados, que 

freqüentam eventualmente conforme apresentado na tabela 3.2.  
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 Quantidade Percentagem 

7 dias da semana 1 1% 

6 dias da semana 1 1% 

5 dias da semana 3 3% 

4 dias da semana 0 0% 

3 dias da semana 0 0% 

2 dias da semana 1 1% 

1 dia da semana 2 2% 

Eventualmente  57 51% 

Em Branco 46 41% 
Tabela 3.2: Freqüência de compras de alimentos 

 

Quanto ao meio de transporte que os entrevistados utilizam para ir ao Pólo Médico-

Hospitalar de Recife, a predominância 54% que corresponde a 60 entrevistados, utilizam o ônibus, 

conforme apresentado na tabela 3.2.  

 

 Quantidade Percentagem 

Transporte próprio  38 35% 

Ônibus 60 54% 

Táxi 2 2% 

Transporte alternativo (Kombi) 0 0% 

Outros  7 6% 

Ônibus e Outros 1 1% 

Transporte próprio e Outros 2 2% 
tabela 3.2: transporte utilizado para ir ao Pólo Médico de Recife  

 

 

Visto que os Bairros de residência dos entrevistados eram muito dispersos, foi utilizado o 

procedimento de agrupamento em 4 (quatro) áreas, o que possibilitou apurar estatisticamente. A 

predominância 42% que corresponde a 47 entrevistados, pertencerem a área 2, conforme 

apresentado na tabela 3.3 e 3.4. 
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 Quantidade Percentagem 

Área 3 9 8% 

Área 6 47 42% 

Área 5 13 12% 

Área 2 22 21% 

Área 1 10 9% 

Área 4 7 6% 

Em Branco 3 2% 
tabela 3.3:Bairo em que reside 

 

 

Onde: Área 1 Aflitos, Apipucos, Casa Forte, Espinheiro, Graças, Jaqueira, Parnamirim, 
Poço, Tamarineira e adjacências. 

 Área 2 Afogados, Areias, Barro, Bongi, Caxangá, CDU, Cohb, Cordeiro, 
Curado, Engenho do Meio, Estância, Ibura, Iputinga, Ilha do Retiro, 
Ipsep, Jardim São Paulo, Madalena, Mangueira, Mustardinha, Prado, 
Sancho, San Martin, Tejipió, Torre, Torrões, Várzea e adjacências. 

 Área 3 Água Fria, Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, alto do Mandu, Alto 
Santa Terezinha, Arruda, Beberibe, Cajueiro, Campina do Barreto, 
Campo Grande, Casa Amarela, Dois Irmãos, Encruzilhada, Fundão, Linha 
do Tiro, Macaxeira, Monteiro, Morro da Conceição, Nova Descoberta, 
Torreão, Vasco da Gama e adjacências. 

 Área 4 Boa Vista, Cabanga, Derby, Ilha do Leite, Ilha Joana Bezerra, Paissandú, 
Santo Antônio, São José e adjacências. 

 Área 5 Boa Viagem, Imbiribeira, Pina e adjacências. 
 Área 6 Fora do Recife 

tabela 3.4: apresenta a área de agrupamento dos bairros 

 

 

O estabelecimento em que os entrevistados fazem as compras de alimentos, o resultado 

demonstra a predominância de 47% que corresponde a 52 entrevistados preferem supermercados, 

conforme apresentado na tabela 3.5. 
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 Quantidade Percentagem 

Feira pública 2 2% 

Rede de supermercado 52 47% 

Supermercado de Bairro 42 39% 

Lojas de conveniência  0 0% 

Rede de supermercado e Supermercado de Bairro 4 3% 

Feira pública e Supermercado de Bairro 2 2% 

Feira pública, Rede de supermercado, Supermercado de Bairro  4 3% 

Feira pública, Rede de supermercado 5 4% 

Em Branco 0 0% 
tabela 3.5: Tipo de estabelecimento que faz as compras de alimentos  

 

 

Quanto a freqüência das compras de alimentos, 29% que corresponde a 32 entrevistados 

preferem realizar as compras de alimentos semanalmente, programadas, conforme apresentado na 

tabela 3.6. 

 

 Quantidade Percentagem 

Uma vez por semana 28 25% 

De 15 em 15 dias, programada 20 18% 

Semanalmente, programada 32 29% 

Diariamente, programada 1 1% 

Sempre quando é necessário, sem programar 28 25% 

Uma vez por semana e Sempre quando é necessário, sem programar 1 1% 

Uma vez por semana e Semanalmente, programada 1 1% 

Em Branco 0 0% 
tabela 3.6: Frequencia em que é realizada a compra de alimentos 

 

 

No que se refere ao transporte utilizado para a realização das compras de alimentos, 55% 

que corresponde a 61 entrevistados fazem as compras de alimentos através da utilização de veículos 

próprios, conforme apresentado na tabela 3.7. 
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 Quantidade Percentagem 

Normalmente através de condução própria  61 55% 

Normalmente através de ônibus 11 9% 

Normalmente através de táxi 14 13% 

Normalmente conduzido até a residência pelos próprios braços 21 20% 

Normalmente através de táxi e Normalmente conduzido até a residência pelos 
próprios braços  2 1% 

Normalmente através de condução própria  e Normalmente através de táxi 1 1% 

Em Branco 1 1% 
tabela 3.7:Tipo de veículo utilizado para a realização das compra de alimentos 

 

 

 

A quantidade de membros na família, 26% que corresponde a 27 entrevistados possuem 04 

(quatro) membros na família, conforme apresentado na tabela 3.8.  

 

 

 Quantidade Percentagem 

0 1 0% 

1 6 5% 

2 18 17% 

3 20 19% 

4 27 26% 

5 20 19% 

6 5 4% 

7 4 3% 

8 4 3% 

9 2 1% 

13 1 0% 

Em Branco 3 2% 
tabela 3.8:Quantidade de membros na família 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3                                                                                                                                 Pesquisa de Campo 
 

65 

Quanto ao produto alimentício de maior consumo, observa-se uma predominância pelos 

cereais (feijão, arroz, farinha, etc), conforme apresentado na tabela 3.9.  

 

 Quantidade Percentagem 

Alimentos c ereais (feijão, arroz, farinha, macarrão, etc) 50 47% 

Alimentos carnes, peixes e aves  10 9% 

Verduras e Frutas  5 4% 

Alimentos “pratos prontos” 14 13% 

Alimentos cereais  e Alimentos carnes, peixes e aves e  Verduras e Frutas  16 15% 

Alimentos cereais  e Verduras e Frutas 5 4% 

Alimentos cereais  e Alimentos carnes, peixes e aves 7 6% 

Alimentos carnes, peixes e aves  e Verduras e Frutas 2 1% 

Em Branco 2 1% 
tabela 3.9: Produto alimentício de maior consumo 

 

Com relação a renda média mensal familiar dos entrevistados, verifica-se que da amostra analisada, 

46% (50 entrevistado) encontram-se na faixa : superior a R$ 2.000,00, conforme apresentado na 

tabela 3.10. 

 

 Quantidade Percentagem 

Inferior a R$ 400,00 9 8% 

Igual a R$ 400,00 6 5% 

Entre R$ 400,00 a R$ 800,00 12 10% 

Entre R$ 800,00 a R$ 1200,00 14 13% 

Entre R$ 1200,00 a R$ 1600,00 14 13% 

Entre R$ 1600,00 a R$ 2000,00 6 5% 

Superior a R$ 2000,00 50 46% 

Em Branco 0 0% 
tabela 3.10: renda familiar média mensal 

 

 

O perfil dos entrevistados no que se refere a renda média destinada a compra de alimentos, 

verifica-se que da amostra analisada, 79% (85 dos entrevistados) encontram-se na faixa superior a 

R$ 100,00 e inferior a R$ 2000. Quanto ao tipo de estabelecimento varejista de alimento no Pólo 

Médico-Hospitalar de Recife, prevaleceu o supermercado, conforme apresentado na tabela 3.11. 
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 Quantidade Percentagem 

Restaurante: 5 4% 

Supermercado: 56 49% 

Lanchonete: 5 4% 

Vendas de Verduras: 1 1% 

Que funcione 24h: 1 1% 

Supermercado, Lanchonete e Quitanda: 1 1% 

Atacado: 2 2% 

Atacado, Supermercado: 2 2% 

Feira-livre: 1 1% 

Feira-livre, Supermercado: 1 1% 

Loja de Conveniência: 7 6% 

Lanchonete, Restaurante, Supermercado: 1 1% 

Mercado, Loja de Conveniência, Restaurante: 1 1% 

Loja de Conveniência, Supermercado: 3 2% 

Todos  4 3% 

Restaurante, Lanchonete: 2 2% 

Mercado 3 2% 

Supermercado, Restaurante: 2 2% 

Shopping: 3 2% 

Delicatessen, Restaurante:  1 1% 

Em Branco 9 8% 
tabela 3.11: tipo de estabelecimento varejista indicado para funcionar no Pólo Médico  

 

 

No que se refere ao tamanho do estabelecimento indicado a funcionar no Pólo Médico, 40% 

(44 dos entrevistados), optou pelo tamanho médio. É importante ressaltar que a denominação 

coloquial de algumas empresas que operam neste segmento de comércio ofertantes de bens 

alimentícios, utilizam das expressões hipermercado para estabelecimentos de grande porte, 

supermercado para os de médio porte e minimercados para os de pequeno porte.Quanto ao horário 

ideal de funcionamento do estabelecimento varejista de alimentos, 71% (79 entrevistados) preferem 

que o funcionamento seja 24 horas sem fechar, conforme apresentado na tabela 3.12. E quanto ao 

horário que irão fazer as compras, 50% (56 entrevistados) afirmaram que no período da noite. 
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 Quantidade Percentagem 

De 8:00h às 18:00h (só manhã e tarde) 25 22% 

De 19:00h às 24:00h (só a noite) 3 3% 

De 1:00h às 7:00h (só durante a madrugada) 1 1% 

24:00h (sem fechamento) 79 71% 

Em Branco 3 3% 
tabela 3.12: horário ideal de funcionamento do estabelecimento varejista indicado para 

funcionar no Pólo 

 

O produto principal que deve ser ofertado pelo estabelecimento indicado para funcionar no 

Pólo Médico, 17% (19 dos entrevistados), optaram pelo alimento, enquanto que 15% (17 

entrevistados) optaram pelo prato pronto, conforme apresentado na tabela 3.13. 

 

 Quantidade Percentagem 

Almoço 1 1% 

Refeições  13 12% 

Alimentos 19 17% 

Alimentos, Higiênicos 2 2% 

Variedades 7 6% 

Cereais, Frios 1 1% 

Cereais, Pratos Prontos 1 1% 

Alimentos, Cereais  2 2% 

Frutas, Verduras 6 5% 

Alimentos, Perfumaria, Farmácia 1 1% 

Cereais, Frutas, Verduras 2 2% 

Cereais  8 7% 

Industrializados, Frios, Padaria 1 1% 

Refeições, Carnes  1 1% 

Pratos Prontos  17 15% 

Verduras  2 2% 

Carnes 7 6% 

Dietéticos, Naturais e Vitaminados 1 1% 

Suco e Biscoito: 1 1% 

Alimentos, Pratos Prontos 1 1% 

Alimentos, Farmácia 1 1% 

Cereais, Carne e Farinha 1 1% 

Frutas  5 4% 

Padaria 1 1% 

Em Branco 9 8% 
tabela 3.13:Principal alimento ofertante no estabelecimento alimentício indicado 

para funcionar no Pólo  
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Na opinião dos entrevistados o elemento que inviabiliza a implantação de um estabelecimento 

varejista ofertante de bens alimentícios no Pólo Médico, segundo 24% (27 entrevistados), 

afirmaram que era a distância para a residência.  

Em relação ao elemento determinante na decisão de comprar bens alimentícios no Pólo 

Médico, 34% (38 entrevistados) afirmaram o elemento preço, conforme apresentado na tabela 

3.14. 

 

 Quantidade Percentagem 

Qualidade: 20 18% 

Preço: 38 34% 

Quantidade: 1 1% 

Prazo de entrega: 0 0% 

Horário de funcionamento:  9 8% 

Localização: 9 8% 

Qualidade e Preço: 19 17% 

Qualidade e Preço e Horário de funcionamento: 4 3% 

Qualidade e Preço e Localização: 1 1% 

Qualidade e Preço e Horário de funcionamento e Localização: 3 2% 

Qualidade e Preço e Quantidade: 1 1% 

Qualidade e Horário de funcionamento: 1 1% 

Horário de funcionamento e Localização: 2 2% 

Qualidade e Preço e Quantidade e  
Prazo de entrega e Horário de funcionamento e  Localização: 1 1% 

Preço e Localização: 1 1% 

Em Branco 1 1% 
tabela 3.14:elemento de decisão na compra de alimento no Pólo  

 

 

3.2.2 Análise por grupo de questões 

 

Neste tópico, serão realizadas as análises dos dados coletados na amostra para cada um dos 4 

(quatro) grupos de questão, conforme estabelecido no tópico “Instrumento de coleta de dados”. 
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3.2.2.1 – Análise dos dados sobre sexo, faixa etária e Vínculo empregatício 
(grupo 01-questão de n.01 a n.03): 

a) Sexo – Demonstra uma predominância do sexo feminino (60%); 

b) Faixa Etária – Foi determinante nas faixas etárias superior a 38 anos, com 31% das 

respostas; 

c) Vínculo Empregatício – Dos 111 (cento e onze) entrevistados 68 (sessenta e oito), 61% 

não possui vínculo empregatício. 

Diante do resultado obtido neste grupo, pode-se afirmar que o possível consumidor é do sexo 

feminino, da faixa etária entre 18 e 30 anos e que não possui vínculo empregatício. 
 

3.2.2.2 – Análise dos dados sobre freq6uência permanência no Pólo, 
Transporte utilizado para ir ao Pólo, bairro em que reside o 
entrevistado, estabelecimento que realiza compra de alimentos, 
freqüência da compra de alimento e transporte utilizado nas compras 
de alimentos (grupo 2 -questão de n.04 a n.09): 

a) Freqüência que se costuma ir ao Pólo – Nesta questão, já se encontra implícita o 

direcionamento apenas para aqueles entrevistados que não possuem vínculo 

empregatício. Desta forma, 51% dos entrevistados responderam eventualmente 

freqüentam o Pólo; 

b) Transportes utilizados para ir ao Pólo - 60 entrevistados (54%) responderam que 

utilizam o ônibus para ir ao Pólo Médico; 

c) Bairro onde reside – 47 entrevistados (42%) responderam que residem fora da 

região metropolitana do Recife; 

d) Estabelecimento que realiza compra de alimento – 52 entrevistados (47%) 

responderam em Rede de supermercado e 42 entrevistados (39%) responderam em 

supermercados de Bairro; 

e) Freqüência da compra de alimento – As quantidades expressivas de respostas desta 

questão foram 03 (três): 32 entrevistados (29%) responderam semanalmente 

programadas, enquanto que 28 dos entrevistados (25%) responderam sempre quando 

for necessário, sem programação e outros 28 entrevistados (25%) responderam uma vez 

por semana; 
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f) Transporte utilizado nas compras de alimento – 61 entrevistados (55%) 

responderam normalmente através de condução própria; 

 

Diante do resultado obtido neste grupo, pode-se afirmar que o possível consumidor freqüenta 

o Pólo Médico eventualmente, utiliza o ônibus para ir ao Pólo Médico, reside fora da região 

metropolitana do Recife, realiza compras de alimentos em supermercados quer seja redes de 

supermercados (47%), quer seja de Bairros (39%), 54% dos entrevistados responderam que a 

freqüência da realização das compras de alimentos é semanal: 29 fazem com programação e 25 sem 

programação e o transporte utilizado na realização das compras de alimento é o veículo próprio 

(61%). 
 

3.2.2.3 – Análise dos dados sobre quantidade de membros da família, horário 
de funcionamento do estabelecimento que realiza a compra de 
alimento, produtos alimentícios de maior consumo, renda familiar, renda 
familiar destina a compras de alimentos, nomes dos estabelecimentos 
varejistas existentes no Pólo Médico, tamanho do estabelecimento 
comercial indicado para funcionar no Pólo e horário ideal do 
estabelecimento indicado para funcionar no Pólo (grupo 3-questão de 
n.10 a n.19): 

a) Quantidade de membro da família  – 27 entrevistados (26%) responderam que possuem 

04 (quatro); 

b) O horário de funcionamento do estabelecimento que é realizada a compra de 

alimento – 96 entrevistados (87%) responderam que é adequado e sobra tempo para 

utilizar em outra atividade. As opções das questões foram: é adequado e sobra tempo para 

utilizar em outra atividade e a outra opção era não é adequado, não sobra tempo para 

utilizar em outra atividade; 

c) Se o estabelecimento funcionar 24 h – 54 entrevistados (48%) responderam que é 

melhor, pois sobra mais tempo para utilizar em outra atividade. As opções das questões 

foram: é melhor, pois sobra tempo para utilizar em outra atividade e é indiferente; 

d) Produtos alimentícios de maior consumo  – 50 entrevistados (47%) responderam 

alimentos cereais (feijão, arroz, farinha, maçarão, etc); 

e) Renda Familiar – 50 entrevistados (46%) responderam que possuem renda familiar 

superior a R$ 2.000,00; 
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f) Renda Familiar destinada a compra de alimentos  – 85 entrevistados (79%) 

responderam que destinam a compra de alimentos uma renda superior a R$ 100,00 e 

inferior a R$ 1.200,00; 

g) Nomes dos estabelecimentos varejistas existentes no Pólo Médico – 56 entrevistados 

(51%) deixaram em branco; 

h) Que tipo de estabelecimento de comercio de alimento você indicaria para funcionar 

no Pólo Médico-Hospitalar – 56 entrevistados (49%) responderam supermercado; 

i) O tamanho do estabelecimento indicado para funcionar no Pólo Médico-Hospitalar - 

44 entrevistados (40%) respondeu médio; 

j) Horário ideal de funcionamento – 79 entrevistados (71%) responderam com 

funcionamento 24 horas sem fechar. 

 

Com base no resultado apresentado neste grupo, pode-se afirmar que o possível consumido 

possui 04 (quatro) membros na família (26%), que o horário em que realiza suas compras de 

alimento é adequado e sobra tempo para outras atividades (87%),  se o horário de funcionamento do 

estabelecimento em que realiza as compras de alimento fosse de 24h seria melhor, pois sobraria 

mais tempo para a realização de outras atividades (48%), o produto alimentício de maior consumo 

são os cereais (47%), a renda familiar é superior a R$ 2.000,00 (46%), a renda destinada a compra 

de alimentos é superior a R$ 100,00 e inferior a R$ 1.200,00 (79%), 51% não conhece 

estabelecimento que oferecem bens alimentícios no Pólo Médico-Hospitalar, o estabelecimento 

indicado pelo s entrevistados para funcionar no Pólo Médico-Hospitalar é o supermercado (49%), o 

tamanho do estabelecimento indicado para funcionar no Pólo Médico-Hospitalar é médio (40%) e 

que o horário ideal de funcionamento do estabelecimento no Pólo Médico-Hospitalares é 24 horas 

sem fechar. 
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3.2.2.4 – Análise dos dados sobre o horários que o entrevistado faria as 
compras, o produto principal que deve ser ofertado no estabelecimento 
indicado para o Pólo, principal elemento que inviabilizaria o 
estabelecimento ofertante de alimentos funcionando 24 horas no Pólo e 
o elemento mais importante no processo de decisão de comprar (grupo 
4-questão de n.20 a n.23): 

a) Horários que o entrevistado faria as compras de alimentos - 56 entrevistados (50%) 

responderam noite; 

b) Qual é o Produto principal que o estabelecimento deve oferecer - Nesta questão, já se 

encontra implícita o direcionamento apenas para aqueles entrevistados que indicaram o tipo 

de estabelecimento de comércio de alimentos no Pólo Médico-Hospitalar. Desta forma, 19 

entrevistados (17%) responderam alimentos e 17 entrevistados (15%) responderam pratos 

prontos, os demais entrevistados tiveram respostas não representativas;  

c) Principal elemento que inviabiliza a compra no Pólo Médico – 27 entrevistados (24%) 

responderam que a distância é o elemento que inviabiliza a compra de alimentos no Pólo 

Médico-Hospitalar; 

d) O item mais importante na decisão de comprar no Pólo Médico-Hospitalar – 38 

entrevistados (34%) responderam o preço. 

 

Com o resultado apresentado neste grupo, pode-se afirmar que o possível consumidor 

prefere comprar alimentos no período da noite (50%), que o estabelecimento indicado para 

estabelecer-se no Pólo Médico-Hospitalar deve oferecer alimentos (17%) e pratos prontos (15%), 

o elemento que inviabiliza a compra no Pólo Médico é a distância (24%) e que o determinante na 

decisão de comprar alimentos é o preço (34%). 

 

 

3.2.3 – Análise dos Dados Obtidos 

 

O objetivo deste tópico é demonstrar o percentual de entrevistados que responderam 

simultaneamente as questões selecionadas como determinante para a identificação da necessidade 

não atendida do consumo 24 horas de bens alimentício no Pólo Médico-Hospitalar de Recife. 
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Foram selecionados 04 (quatro) grupos para a análise de cruzamento entre 2 (duas) variáveis 

analisadas na pesquisa. 

3.2.3.1 – Análise do tipo de estabelecimento e horário ideal de funcionamento 

 

Este relacionamento objetiva identificar o tipo de estabelecimento indicado para funcionar no 

Pólo Médico-Hospitalar com o horários de funcionamento ideal (questão n.17 - que tipo de 

estabelecimento de comércio de alimento você indicaria para funcionar no pólo médico-Hospitalar? 

e a questão de n. 19 - na sua opinião qual é o horário ideal de funcionamento do estabelecimento 

indicado na questão 17). 

A Tabela 3.15 apresenta as relações obtidas das respostas dos 111 entrevistados no que diz 

respeito ao tipo e horário ideal do estabelecimento de comércio de alimentos no Pólo Médico-

Hospitalar de Recife.  

 

 

Tipo de estabelecimento/ Horário ideal de 

funcionamento

De 8h às 18h 
(só manhã e 

tarde)

de 19h às 24h 
(só a noite)

de 1h as 7h (só 
pela 

madrugada)

24h (sem 
fechamento) Em Branco Total

Restaurante 2 1 0 2 0 5
Supermercado 10 2 0 44 0 56
Lanchonete 3 0 1 1 0 5
Vendas de Verduras 0 0 0 1 0 1
Que funcione 24h 0 0 0 0 1 1
Supermercado, Lanchonete e Quitanda 0 0 0 1 0 1
Atacadão 0 0 0 2 0 2
Atacadão, Supermercado 0 0 0 2 0 2
Feira-livre 0 0 0 1 0 1
Feira-livre, Supermercado 1 0 0 0 0 1
Loja de Conveniência 2 0 0 5 0 7
Lanchonete, Restaurante, Supermercado 1 0 0 0 0 1
Mercado, Loja de Conveniência, Restaurante 1 0 0 0 0 1
Loja de Conveniência, Supermercado 0 0 0 3 0 3
Todos 0 0 0 4 0 4
Restaurante, Lanchonete 0 0 0 2 0 2
Mercado 1 0 0 2 0 3
Supermercado, Restaurante 0 0 0 2 0 2
Shopping 1 0 0 2 0 3
Delicatessen, Restaurante 0 0 0 1 0 1
Em branco 3 0 0 4 2 9
Total 25 3 1 79 3 111

De 8h às 18h 
(só manhã e 

tarde)

de 19h às 24h 
(só a noite)

de 1h as 7h (só 
pela 

madrugada)

24h (sem 
fechamento) Em Branco Total

Supermercado e afins 12 2 0 52 0 66
Outros 10 1 1 23 1 36
Em branco 3 0 0 4 2 9
Total 25 3 1 79 3 111

RESUMO

 
tabela 3.15:Relação entre o tipo de estabelecimento comercial e o horário ideal de funcionamento 
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Com base no resultado apresentado neste grupo de relacionamento, pode-se afirmar que o 

possível consumidor, dos 79 entrevistados (que representa 71% do total) que optaram pelo horário 

ideal 24 horas sem fechar, 44 entrevistados (57%) responderam o tipo de estabelecimento de 

compras de alimentos como sendo supermercado.  

 

 

3.2.3.2 – Análise da freqüência de compras e horário ideal de funcionamento 

 

Este relacionamento objetiva identificar a freqüência de compras dos entrevistados e o 

horários de funcionamento ideal (questão 4 - caso tenha respondido "não" na questão n.º 3, com 

que freqüência costuma vir ao pólo médico-Hospitalar e a 19 - na sua opinião qual é o horário ideal 

de funcionamento do estabelecimento indicado na questão 17). 

A Tabela 3.16 apresenta as relações obtidas das respostas dos 111 entrevistados no que diz 

respeito a freqüência de compras e o horário ideal do estabelecimento de comércio de alimentos no 

Pólo Médico-Hospitalar de Recife. 

 

frequência de 
compras de 

alimento/horário 
ideal de 

funcionamento

1 vez por mês, 
programada

de 15 em 15 
dias, 

programada

semanalmente, 
programada

diariamente, 
programada

sempre quando é 
necessário, sem 

programar

1 vez por mês ou 
sempre quando 

necessário

1 vez por mês ou 
semanalmente

Em 
branco Total

de 8h às 18h 
(manhã e tarde)

9 7 4 1 4 0 0 0 25

de 19h às 24h (só 
a noite)

1 0 1 0 1 0 0 0 3

de 1h as 7h (só 
pela madrugada)

0 1 0 0 0 0 0 0 1

24h (sem 
fechamento)

16 11 26 0 22 1 1 0 77

de 8h às 18h e de 
19h às 24h

1 0 0 0 1 0 0 0 2

Em branco 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Total 28 20 32 1 28 1 1 0 111  

Tabela 3.16: Relação entre a freqüência de compras e o horário ideal de funcionamento do estabelecimento de comércio de alimenta no Pólo.  

 

Com base no resultado apresentado nesta análise, pode-se afirmar que o possível 

consumidor, dos 77 entrevistados (que representa 69% do total) que optaram pelo horário ideal 24 

horas sem fechar, 26 entrevistados (34%) responderam a freqüência de compras de alimentos como 

sendo semanalmente programadas e 22 entrevistados (29%) responderam a freqüência como sendo 

sempre quando é necessário sem programar. 
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3.2.3.3 – Análise da freqüência de compras e horário ideal de funcionamento 

 

Este relacionamento objetiva identificar o tipo de estabelecimento de comércio de alimentos 

indicados pelos entrevistados para o Pólo Médico-Hospitalar de Recife e a renda destinada a 

compra de alimentos (questão 15 - sua renda familiar, em média, destinada a compra de alimentos é 

de? E questão 17 - que tipo de estabelecimento de comércio de alimento você indicaria para 

funcionar no Pólo Médico-Hospitalar ?). 

A Tabela 3.17 apresenta as relações obtidas das respostas dos 111 entrevistados no que diz 

respeito tipo de estabelecimento comercial de alimentos indicados pelos entrevistados para o Pólo 

Médico-Hospitalar e a renda destinada a compra de alimentos. 

 

Tipo de estabelecimento/ Renda destinada a 
compra de alimento

Inferior a 
R$ 100,00

Igual a 
R$ 100,00

Superior a R$ 
100,00 e inferior a 

R$ 1200,00

Superior a R$ 
1200,00 e inferior a 

R$ 2000,00

Superior 
a R$ 

2000,00

Em 
Branco Total

Restaurante 0 1 4 0 0 0 5
Supermercado 5 6 44 1 0 0 56
Lanchonete 0 1 2 2 0 0 5
Vendas de Verduras 0 0 1 0 0 0 1
Que funcione 24h 0 0 0 0 0 1 1
Supermercado, Lanchonete e Quitanda 0 0 1 0 0 0 1
Atacadão 0 0 1 1 0 0 2
Atacadão, Supermercado 0 0 2 0 0 0 2
Feira-livre 0 0 1 0 0 0 1
Feira-livre, Supermercado 0 0 1 0 0 0 1
Loja de Conveniência 0 1 4 1 1 0 7
Lanchonete, Restaurante, Supermercado 0 0 1 0 0 0 1
Mercado, Loja de Conveniência, Restaurante 0 0 1 0 0 0 1
Loja de Conveniência, Supermercado 0 0 3 0 0 0 3
Todos 0 1 3 0 0 0 4
Restaurante, Lanchonete 0 0 2 0 0 0 2
Mercado 0 0 2 0 1 0 3
Supermercado, Restaurante 0 0 2 0 0 0 2
Shopping 0 0 2 1 0 0 3
Delicatessen, Restaurante 0 0 1 0 0 0 1
Em Branco 1 0 7 0 0 1 9
Total 6 10 85 6 2 2 111

Inferior a 
R$ 100,00

Igual a 
R$ 100,00

Superior a R$ 
100,00 e inferior a 

R$ 1200,00

Superior a R$ 
1200,00 e inferior a 

R$ 2000,00

Superior 
a R$ 

2000,00

Em 
Branco

Total

Supermercado e afins 5 6 54 1 0 0 66
Outros 0 4 24 5 2 1 36
Em branco 1 0 7 0 0 1 9
Total 6 10 85 6 2 2 111

RESUMO

 
Tabela 3.17: Relações entre o tipo de estabelecimento comercial de alimentos indicados pelos entrevistados para o Pólo e a renda destinada a 

compra de alimentos. 

 

Com base no resultado apresentado neste grupo de relacionamento, pode-se afirmar que o 

possível consumidor, dos 56 entrevistados (que representa 50% do total) que optaram pelo tipo de 
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estabelecimento de compras supermercado, 44 entrevistados (79%) responderam que possuem a 

renda disponível para compra de alimentos superior a R$ 100,00 e inferior a R$ 1.200,00. 

 

 

3.2.3.4 – Análise da freqüência de compras e horário ideal de funcionamento 

 

Este relacionamento objetiva identificar o tipo de estabelecimento de comércio de alimentos 

indicados pelos entrevistados para o Pólo Médico-Hospitalar de Recife e o produto alimentício que 

deve ser ofertado (questão 21 - qual é o produto principal que o estabelecimento indicado na 

questão 17 deve oferecer? e a questão 17 - que tipo de estabelecimento de comércio de alimento 

você indicaria para funcionar no Pólo Médico-Hospitalar ?). 

A Tabela 3.18 apresenta as relações obtidas das respostas dos 111 entrevistados no que diz 

respeito tipo de estabelecimento comercial de alimentos indicados pelos entrevistados para o Pólo 

Médico-Hospitalar e o tipo de produto a ser ofertado por este estabelecimento. 

Neste relacionamento o número total de relações e maior (157) que o número total dos 

entrevistados devido ao entrevistado ter selecionado mais de uma opção disponível na questão. Tal 

fato, não invalidou a análise, uma vez que predominou no geral supermercado e o produto cereal 

com uma diferença muito grande para os demais relacionamentos. 
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Tipo de estabelecimento/protudo a ser ofertado

Alimentos Cereais 
(feijão, arroz, 

farinha, macarrão, 
etc)

Alimentos carnes, 
peixes, aves

Verduras e 
Frutas

Alimentos "Pratos 
Prontos"

Em Branco Total

Restaurante 1 4 2 0 1 8
Supermercado 43 20 13 8 0 84
Lanchonete 5 0 0 0 0 5
Vendas de Verduras 1 1 1 0 0 3
Que funcione 24h 1 0 1 0 0 2
Supermercado, Lanchonete e Quitanda 1 1 1 0 0 3
Atacadão 1 0 2 0 0 3
Atacadão, Supermercado 0 1 0 1 0 2
Feira-livre 1 0 0 0 0 1
Feira-livre, Supermercado 0 1 0 0 0 1
Loja de Conveniência 3 1 1 1 1 7
Lanchonete, Restaurante, Supermercado 1 1 1 0 0 3
Mercado, Loja de Conveniência, Restaurante 1 0 0 0 0 1
Loja de Conveniência, Supermercado 1 0 1 1 0 3
Todos 3 0 0 1 0 4
Restaurante, Lanchonete 2 0 0 0 0 2
Mercado 2 1 0 0 0 3
Supermercado, Restaurante 1 0 0 1 0 2
Shopping 1 0 1 1 0 3
Delicatessen, Restaurante 1 0 0 0 0 1
Em Branco 8 4 4 0 0 16

Total 78 35 28 14 2 157

Alimentos Cereais 
(feijão, arroz, 

farinha, macarrão, 
etc)

Alimentos carnes, 
peixes, aves

Verduras e 
Frutas

Alimentos "Pratos 
Prontos" Em Branco Total

Supermercado e afins 47 24 16 11 0 98

Outros 23 7 8 3 2 43

Em branco 8 4 4 0 0 16

Total 78 35 28 14 2 157

RESUMO

 
Tabela 3.18: Relação entre o tipo de estabelecimento comercial de alimentos indicados pelos entrevistados para o Pólo e o tipo de 

produto a ser ofertado por este estabelecimento.  

Com base no resultado apresentado neste grupo de relacionamento, pode-se afirmar que o 

possível consumidor, 84 entrevistados (que representa 54% do total de 157 de respostas) que 

optaram pelo tipo de estabelecimento de compras supermercado, 43 entrevistados (50%) 

responderam que o produto alimentício de maior consumo são os cereais (feijão, arroz, farinha, etc).  

 

3.3 – Conclusões deste Capítulo 

 

Neste capítulo foi apresentada a análise dos dados coletados no período de junho/04 a 

outubro/04, mediante aplicação de questionário contendo 23 (vinte e três) questões, das quais 13 

(treze) objetivas e 08 (oito) abertas. O questionário foi elaborado a partir dos objetivos da pesquisa 

e baseado no referencial teórico. O objetivo da pesquisa foi identificar a necessidade não atendida 

do consumo 24 horas de bens alimentício no Pólo Médico-Hospitalar da cidade de Recife. O 

critério adotado para a seleção da amostra foi o de Acessibilidade. 

A análise realizada neste capítulo encontra-se dividida em 03 (três) etapas: a primeira 

demonstra uma visão geral do percentualmente resultante das respostas obtidas dos 111 (cento e 

onze) entrevistados; a segunda demonstra o resultado obtido pelos grupos de questões mencionadas 
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anteriormente no tópico “instrumento de coleta de dados” e terceiro, apresenta o percentual de 

respostas obtidas através de relacionamento de questões atribuídas como “chaves” para a 

identificação da necessidade não atendida do consumo 24 horas de bens alimentícios no Pólo 

Médico de Recife. 

Os dados obtidos possibilitaram as principais conclusões: 

 

O sexo predominante é o feminino (60%), a Faixa Etária determinante foi superior a 38 anos, 

com 31% das respostas. Dos 111 (cento e onze) entrevistados 68 (sessenta e oito), 61% não 

possui vínculo empregatício. Pode-se afirmar que o possível consumidor freqüenta o Pólo Médico 

eventualmente, utiliza o ônibus para ir ao Pólo Médico, reside fora da região metropolitana do 

Recife, realiza compras de alimentos em supermercados quer seja redes de supermercados (47%), 

quer seja de Bairros (39%), 54% dos entrevistados responderam que a freqüência da realização 

das compras de alimentos é semanal: 29 fazem com programação e 25 sem programação e o 

transporte utilizado na realização das compras de alimento é o veículo próprio (61%). 

Com base no resultado apresentado o possível consumido possui 04 (quatro) membros na 

família (26%), que o horário em que realiza suas compras de alimento é adequado e sobra tempo 

para outras atividades (87%), se o horário de funcionamento do estabelecimento em que realiza as 

compras de alimento fosse de 24h seria melhor, pois sobraria mais tempo para a realização de 

outras atividades (48%), o produto alimentício de maior consumo são os cereais (47%), a renda 

familiar é superior a R$ 2.000,00 (46%), a renda destinada a compra de alimentos é superior a R$ 

100,00 e inferior a R$ 1.200,00 (79%), 51% não conhece estabelecimento que oferecem bens 

alimentícios no Pólo Médico-Hospitalar, o estabelecimento indicado pelos entrevistados para 

funcionar no Pólo Médico-Hospitalar é o supermercado (49%), o tamanho do estabelecimento 

indicado para funcionar no Pólo Médico-Hospitalar é médio (40%) e que o horário ideal de 

funcionamento do estabelecimento no Pólo Médico-Hospitalares é 24 horas sem fechar. 

O provável consumidor entrevistado prefere comprar alimentos no período da noite (50%), 

que o estabelecimento indicado para estabelecer-se no Pólo Médico-Hospitalar deve oferecer 

alimentos (17%) e pratos prontos (15%), o elemento que inviabiliza a compra no Pólo Médico é a 

distância (24%) e que o determinante na decisão de comprar alimentos é o preço (34%). 
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Principais produtos a serem ofertados pelo estabelecimento indicado para funcionar no 

Pólo Médico; 

O elemento que inviabilizaria a implantação do estabelecimento de comercio de alimentos 

indicado para funcionar no Pólo Médico, e 

O elemento determinante na decisão de comprar bens alimentícios. 

No capítulo seguinte serão apresentadas as considerações finais resultante deste estudo sobre 

a identificação da necessidade não atendida de consumo 24 horas de bens de alimentos no Pólo 

Médico-Hospitalar localizado no Bairro da Ilha do Leite – Recife. 
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4. Considerações Finais 

 

A problemática deste trabalho é apresentar os elementos identificação necessidade não 

atendida de consumo 24 horas de bens alimentícios no Pólo Médico-Hospitalar localizado no Bairro 

da Ilha do Leite Recife.  

Diante do problema apresentado, a dissertação tem como proposta elaborar uma sistemática 

de suporte para a concretização da implementação de estabelecimentos de bens de consumo com 

funcionamento 24 horas no Pólo médico de Recife. O modelo sistemático será desenvolvido com 

base em duas pesquisas: a primeira entrevistas com empregadores e dirigentes de instituições ligadas 

direta ou indiretamente ao Pólo Médico de Recife e a segunda uma pesquisa de campo que tem 

como escopo avaliar a necessidade não atendida de consumo 24 horas de bens alimentício, 

destacando os fatores que contribuíra positivamente nesta identificação.  

O Pólo Médico-Hospitalar da cidade de Recife, conforme dados obtidos no artigo 

apresentado no site da Emprel (2004) que por sua vez são obtidos da Secretaria da Fazenda, é o 

segundo maior contribuinte de Imposto Sobre Serviço – ISS na região metropolitana do Recife – 

RMR, representando aproximadamente 13% do total arrecadado no município. Essa mesma fonte 

apresenta o setor de saúde, no período de 1995 a 1996 como a atividade que mais contribuiu na 

arrecadação do município do Recife e conclui afirmando que o setor de prestação de serviço 

representa aproximadamente 60% do PIB do Estado. 

De acordo com Rocha (2004), o recolhimento do ISS pelo Pólo Médico-Hospitalar da 

cidade do Recife representava em 1993 menos de 5 milhões de UFIRs e atualmente aumentou duas 

vezes e meia, perfazendo o montante de 12 milhões. No mesmo artigo, Rocha afirma que “... No 

que diz respeito ao emprego, o aumento da sua oferta foi, também, extraordinário. Segundo o 

SINDHOSPE, o setor privado do Pólo emprega, de forma direta, nos dias de hoje, quase 100 mil 

profissionais...”. 

Esta posição de Baltazar é ratificada pelo artigo publicado no site oficial do governo do 

Estado de Pernambuco (2004), consultado em 19/05/2004, no qual apresenta o Pólo como gerador 

de aproximadamente 120 mil empregos, dos quais 72 mil na região metropolitana do Recife. Bem 

como, também, ratifica o parágrafo 1� desta introdução: “...Entre o período de 1993 a 1997, houve 

um crescimento da arrecadação de cerca de 96,6%...”.  
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A hipótese de funcionamento 24 horas de um estabelecimento de comércio de alimentos no 

Pólo Médico-Hospitalar de Recife é suportada: é possível verificar a hipótese de que: o 

funcionamento da atividade Hospitalar é ininterrupto, funcionando 24 horas por dia. E se existem 

seres humanos exercendo atividades durante este horário, isto leva a concluir que terá que existir 

uma contrapartida deste serviço prestado, que neste trabalho é denominado de renda. 

Outro fator a ser considerado é que é inerente ao próprio ser humano a condição de se 

alimentar para sobreviver e da não existência de estabelecimento ofertante de bens alimentícios com 

funcionamento 24 horas no Pólo Médico-Hospitalar da cidade do Recife. 

Suportado neste pressuposto que a realização deste trabalho tem como objetivo apresentar 

uma proposta de identificação desta necessidade não atendida de consumo 24 horas de bens 

alimentícios no Pólo Médico-Hospitalar localizado no Bairro da Ilha do Leite Recife, objetivando 

contribuir para a concretização deste empreendimento. Esta proposta será embasada a partir dos 

dados coletados na pesquisa de campo (questionário) e entrevistas com os empregadores e 

dirigentes de instituições pertencentes direta ou indiretamente ao Pólo. 

Conforme descrito no capítulo anterior, a análise dos dados coletados no período de 

junho/04 a outubro/04, mediante aplicação de questionário contendo 23 (vinte e três) questões, das 

quais 13 (treze) objetivas e 08 (oito) abertas. O questionário foi elaborado a partir dos objetivos da 

pesquisa e baseado no referencial teórico. O objetivo da pesquisa foi identificar a necessidade não 

atendida do consumo 24 horas de bens alimentício no Pólo Médico-Hospitalar da cidade de Recife. 

O critério adotado para a seleção da amostra foi o de Acessibilidade. 

Os principais resultados obtidos no estudo da identificação da necessidade não atendida do 

consumo 24 horas de bens alimentícios no Pólo Médico-Hospitalar localizado no Bairro da Ilha do 

Leite - Recife, mediante a análise dos resultados da amostra selecionada, apresentados pela 

estatística descritiva, com relação ao perfil dos entrevistados, podemos afirmar que: O sexo do 

entrevistado, 60% é feminino (67 entrevistados); que 35% (37 entrevistados) possuem idade 

superior a 38 (trinta oito) anos; 61% (68 entrevistados) não possuem vínculo empregatício; 51% 

(57 entrevistados) freqüentam o Pólo Médico eventualmente (tratamento, consultas, exames e 

assemelhados); 54% (60 entrevistados) utilizam para ir ao Pólo Médico o meio de transporte o 

ônibus; 42% (47 entrevistados) residem fora da área metrolitana de Recife; 47% (52 entrevistados) 

realizam suas compras de alimentos em estabelecimento comercial do tipo “Rede de 
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supermercado”; 25% (28 entrevistados) realizam suas compras de alimentos uma vez por semana e 

25% (28 entrevistados) realizam suas compras de alimentos sempre que é necessário, sem 

programação; 55% (61 entrevistados) realizam suas compras de alimentos através da utilização do 

meio de transporte próprio; 26% (27 entrevistados) possuem 4 membros na família; 87% (96 

entrevistados) afirmam que o horário ideal para a realização das compras de alimentos do 

estabelecimento comercial indicado para funcionar no Pólo Médico é 24 horas sem fechar; 47% (50 

entrevistados) consomem como maior produto alimentício cereais (feijão, arroz, farinha, etc); 46% 

(50 entrevistados) possui a renda média familiar superior a R$ 2.000,00 por mês; 79% (85 

entrevistados) dispõe de renda média para consumo de bens alimentício a faixa superior a R$ 

100,00 e inferior a r$ 2.000,00; 49% (56 entrevistados) indicam o tipo de estabelecimento para 

funcionar no Pólo Médico o “supermercado”; 40% (44 entrevistados) preferem o tamanho médio 

de estabelecimento comercial de alimentos; 50% (56 entrevistados) preferem realizar as compras de 

alimentos no Pólo Médico no horário da noite; 17% (19 entrevistados) preferem que o 

estabelecimento indicado para funcionar no Pólo Médico ofereça alimentos, enquanto que 15% (17 

entrevistados) preferem os pratos prontos; 24% (27 entrevistados) apontaram como elemento que 

inviabiliza a implantação do estabelecimento alimentício no Pólo Médico como sendo a distância 

entre o Pólo Médico e a residência e por último, 34% (38 entrevistados) afirmam que o elemento 

determinante na decisão de comprar é o preço.  

Diante do exposto, este estudo demonstra a existência de elementos que demonstram a 

identificação da necessidade de oferta 24 horas, de bens de alimentos no Pólo Médico-Hospitalar 

de Recife.  

Por fim, é bom mencionar que o trabalho apresenta limitações: resistência em colaborar e até 

total ausência de colaboração por parte das instituições de saúde pertencentes ao Pólo Médico; 

resistência de colaboração do órgão governamental responsável pela saúde do Estado e da ausência 

de material suficiente disponível sobre o Pólo Médico. 

Este estudo não esgota o assunto, atém-se a alguns aspectos da questão ampla e complexa, o 

que torna necessário o desenvolvimento de outros estudos nesse campo. Segue algumas sugestões 

para futuros estudos: aplicação e avaliação da aplicação do modelo proposto; análise da influência 

dos fatores culturais nos resultados do consumo 24 horas de bens alimentícios; pesquisa 

comparativa dos resultados alcançados com representantes das diversas entidades de saúde 
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existente no Pólo Médico-Hospitalar de Recife, com representante da comunidade dos Bairros 

admitidos como pertencentes ao Pólo e avaliação do possível apoio do Estado quer seja da esfe ra 

Municipal quer seja da esfera Estadual. 

Com este trabalho, espera-se que se facilite, por parte das pessoas interessadas no estudo 

dos elementos para identificação da necessidade não atendida 24 horas de bens alimentícios no 

Pólo Médico-Hospitalar localizado no Bairro da Ilha do Leite-Recife, a compreensão dos seguintes 

elementos que contribuem para a determinação do perfil do público que freqüenta o Pólo Médico, 

da estrutura física do estabelecimento indicado para ofertar bens alimentícios no Pólo Médico entre 

outros: 

Os dados obtidos possibilitaram as principais conclusões: 

 

O sexo predominante é o feminino (60%), a Faixa Etária determinante foi superior a 38 anos, 

com 31% das respostas. Dos 111 (cento e onze) entrevistados 68 (sessenta e oito), 61% não 

possui vínculo empregatício. Pode-se afirmar que o possível consumidor freqüenta o Pólo Médico 

eventualmente, utiliza o ônibus para ir ao Pólo Médico, reside fora da região metropolitana do 

Recife, realiza compras de alimentos em supermercados quer seja redes de supermercados (47%), 

quer seja de Bairros (39%), 54% dos entrevistados responderam que a freqüência da realização 

das compras de alimentos é semanal: 29 fazem com programação e 25 sem programação e o 

transporte utilizado na realização das compras de alimento é o veículo próprio (61%). 

Com base no resultado apresentado o possível consumido possui 04 (quatro) membros na 

família (26%), que o horário em que realiza suas compras de alimento é adequado e sobra tempo 

para outras atividades (87%), se o horário de funcionamento do estabelecimento em que realiza as 

compras de alimento fosse de 24h seria melhor, pois sobraria mais tempo para a realização de 

outras atividades (48%), o produto alimentício de maior consumo são os cereais (47%), a renda 

familiar é superior a R$ 2.000,00 (46%), a renda destinada a compra de alimentos é superior a R$ 

100,00 e inferior a R$ 1.200,00 (79%), 51% não conhece estabelecimento que oferecem bens 

alimentícios no Pólo Médico-Hospitalar, o estabelecimento indicado pelos entrevistados para 

funcionar no Pólo Médico-Hospitalar é o supermercado (49%), o tamanho do estabelecimento 

indicado para funcionar no Pólo Médico-Hospitalar é médio (40%) e que o horário ideal de 

funcionamento do estabelecimento no Pólo Médico-Hospitalares é 24 horas sem fechar. 
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O provável consumidor entrevistado prefere comprar alimentos no período da noite (50%), 

que o estabelecimento indicado para estabelecer-se no Pólo Médico-Hospitalar deve oferecer 

alimentos (17%) e pratos prontos (15%), o elemento que invia biliza a compra no Pólo Médico é a 

distância (24%) e que o determinante na decisão de comprar alimentos é o preço (34%). 
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APÊNDICE 

 

Este etapa da dissertação encontra-se o questionário aplicado na pesquisa e a íntegra das 

entrevistas realizadas ao acessor do Instituto Materno Infantil de Pernambuco-IMIP, a Gerente 

Geral do Flat Metróplois e ao Gerente de Mercado da empresa Copergas. 

 

 

Questionário aplicado para coleta de dados 

As questões apresentadas encontram-se de acordo com o modelo adotado na empresa em que o 
autor da dissertação possuía vínculo empregatício . 
 
NOME:_______________ 
LOCAL DA PESQUISA: _________________ 
DATA: _______________________________  
 
1 - SEXO 
 
(  ) FEMININO 
(  ) MASCULINO 
 
2 - IDADE 
 
(  ) INFERIOR A 18 ANOS 
(  ) ENTRE 18 E 22 ANOS 
(  ) ENTRE 22 E 26 ANOS 
(  ) ENTRE 26 E 30 ANOS 
(  ) ENTRE 30 E 34 ANOS 
(  ) ENTRE 34 E 38 ANOS 
(  ) SUPERIOR A 38 ANOS 
 
3 - VOCÊ POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO PÓLO MÉDICO-HOSPITALAR 
 
(  ) SIM  
(  ) NÃO 
 
4 - CASO TENHA RESPONDIDO "NÃO" NA QUESTÃO N.º 3, COM QUE FREQÜÊNCIA CONSTUMA VIR 
AO PÓLO MÉDICO-HOSPITALAR. 
 
(  ) 7 DIAS DA SEMANA  
(  ) 6 DIAS DA SEMANA  
(  ) 5 DIAS DA SEMANA  
(  ) 4 DIAS DA SEMANA  
(  ) 3 DIAS DA SEMANA  
(  ) 2 DIAS DA SEMANA  
(  ) 1 DIA DA SEMANA 
(  ) EVENTUALMENTE 
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5 - QUAL É O MEIO DE TRANSPORTE QUE VOCÊ UTILIZA PARA VIR AO PÓLO MÉDICO-HOSPITALA R 
 
(  ) TRANSPORTE PRÓPRIO 
(  ) ÔNIBUS 
(  ) TAXI 
(  ) TRANSPORTE ALTERNATIVO (KOMBI) 
(  ) OUTROS 
 
6 - EM QUE BAIRRO VOCÊ RESIDE ? 
 
 

7 - EM QUE ESTABELECIMENTO REALIZA SUAS COMPRAS DE ALIMENTOS: 
 
(  ) FEIRA PÚBLICA. 
(  ) REDE DE SUPERMERCADO.  
(  ) SUPERMERCADO DE BAIRRO. 
(  ) LOJAS DE CONVENIÊNCIA. 
 
8 – A FREQÜÊNCIA DE SUAS COMPRAS DE ALIMENTOS É: 
 
(  ) 1 (UMA) VEZ POR MÊS, PROGRAMADA. 
(  ) DE 15 EM 15 DIAS, PROGRAMADA. 
(  ) SEMANALMENTE, PROGRAMADA. 
(  ) DIARIAMENTE, PROGRAMADA. 
(  ) SEMPRE QUANDO É NECESSÁRIO, 
      SEM PROGRAMAR. 
 

9 – O TRANSPORTE DE SUAS COMPRAS DE ALIMENTOS É REALIZADO POR. 
 

(  ) NORMALMENTE ATRAVÉS DE 
      CONDUÇÃO PRÓPRIA. 
(  ) NORMALMENTE ATRAVÉS DE 
      ÔNIBUS. 
(  ) NORMALMENTE ATRAVÉS DE TAXI. 
(  ) NORMALMENTE CONDUZINDO ATÉ A  
      RESIDÊNCIA NOS PRÓPRIOS BRAÇOS. 
 

10 - QUANTIDADE DE MEMBROS  DE SUA FAMÍLIA (QUE MORAM EM SEU LAR). 
 

 
 

11 - O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO EM QUE VOCÊ REALIZA AS 
COMPRAS DE ALIMENTOS : 
 
(  ) É ADEQUADO E SOBRA TEMPO PARA UTILIZAR EM OUTRA ATIVIDADE. 
(  ) NÃO É ADEQUADO, NÃO SOBRANDO TEMPO PARA UTILIZAR EM OUTRA ATIVIDADE.  
 
12 - SE O ESTABELECIMENTO EM QUE VOCÊ REALIZA AS COMPRAS DE ALIMENTOS FUNCIONAR 24 
HORAS: 
 
(  ) É MELHOR, POIS SOBRA TEMPO PARA UTILIZAR EM OUTRA ATIVIDADE.  
(  ) É INDIFERENTE. 
 
13 - QUAIS OS PRODUTOS  ALIMENTÍCIOS DE SEU MAIOR CONSUMO 
 
( ) ALIMENTOS CEREAIS (FEIJÃO,  ARROZ, FARINHA, MACARRÃO,ETC). 
(  ) ALIMENTOS CARNES, PEIXES E AVES.  
(  ) VERDURAS E FRUTAS. 
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( ) ALIMENTOS "PRATOS PRONTOS". 
 
14 - SUA RENDA FAMILIAR, EM MÉDIA, É DE (PARTINDO DO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS): 
 
(  ) INFERIOR A R$ 400,00.  
(  ) IGUAL A R$ 400,00.  
(  ) ENTRE R$ 400,01 A R$ 800,00. 
(  ) ENTRE R$ 800,01 A R$ 1.200,00. 
(  ) ENTRE R$ 1.200,01 A R$ 1.600,00. 
(  ) ENTRE R$ 1.600,01 A R$ 2.000,00 
(  ) SUPERIOR A R$ 2.000,00. 
 
15 - SUA RENDA FAMILIAR, EM MÉDIA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS É DE: 
 
(  ) INFERIOR A R$ 100,00;  
(  ) IGUAL A R$ 100,00.  
( ) SUPERIOR A R$ 100,00 E INFERIOR A R$ 1.200,00.  
(  ) SUPERIOR A R$ 1.200,00 E INFERIOR A R$ 2.000,00. 
(  )  SUPERIOR A R$ 2.000,00. 
 
16 - INDIQUE OS NOMES DOS ESTABELECIMENTOS VAREJISTAS DE ALIMENTOS QUE VOCÊ CONHECE 
NO PÓLO MÉDICO-HOSPITALAR. 
 
 
17 - QUE TIPO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE ALIMENTO VOCÊ INDICARIA PARA 
FUNCIONAR NO PÓLO MÉDICO-HOSPITALAR?  
 
 
18 - NA SUA OPINIÃO QUE TAMANHO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE ALIMENTO VOCÊ 
INDICARIA PARA FUNCIONAR NO PÓLO MÉDICO-HOSPITALAR?  
 
 
19 - NA SUA OPINIÃO QUAL É O HORÁRIO IDEAL DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO 
INDICADO NA QUESTÃO 15: 
 
(  ) DE 8:00 HORAS AS 18:00 HORAS (SÓ MANHÃ E TARDE); 
(  ) DE 19:00 HORAS AS 24:00 HORAS (SÓ A NOITE); 
(  ) DE 1:00 HORAS AS 7:00 HORAS (SÓ DURANTE A MADRUGADA); 
(  ) 24:00 HORAS (SEM FECHAMENTO). 
 
20 - NESTE, CASO, QUAL É O HORÁRIO QUE VOCÊ FARIA SUAS COMPRAS DE ALIMENTOS? 
 
 
21 - QUAL É O PRODUTO PRINCIPAL QUE O ESTABELECIMENTO INDICADO NA QUESTÃO 17 DEVE 
OFERECER? 
 
 
22 - QUAL É O PRINCIPAL ELEMENTO QUE HOJE INVIABILIZA VOCÊ COMPRAR NO PÓLO. 
 
 
23 - NA DECISÃO DE COMPRAR ALIMENTOS NO PÓLO MÉDICO-HOSPITALAR O QUE É MAIS 
IMPORTANTE HOJE? 
 
(  ) QUALIDADE 
(  ) PREÇO 
(  ) QUANTIDADE 
(  ) PRAZO DE ENTREGA  
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(  ) HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
(  ) LOCALIZAÇÃO  
 

Entrevistas com gestores de empreendimentos localizados no Pólo Médico Flat 
Metrópolis, Copergás e com um executivo de uma instituição financeira e com o 
superintendente do IMIP. 
 

O objetivo desta entrevista é identificar até que ponto o Pólo Médico-Hospitalar de Recife 

apresenta-se como elemento endogenizador de atividades econômicas para aquela região.  

A entrevista foi direta e as perguntas foram realizadas de acordo com o grau de oportunidade 

concedido pelo entrevistado.  

 

Entrevista concedida em outubro/2004 pela Gerente geral do Flat Metropolis 
pertencente a rede internacional de Hotéis Arccor 

 

1 – Porque o Flat Metropolis encontra-se situado na rua Estado de Israel, número 203, no Bairro 

da Ilha do Leite-Recife? 

Adriana Pinto: Eu tive o privilégio de participar desde o início do projeto deste Flat. E, desde 

está época, o fator determinante da localidade foi sem dúvida o Pólo Médico de Recife. 

 

2 – Qual é o público que vocês queriam atender no projeto e atendidos atualmente? 

Adriana Pinto:O projeto previa atender ao público específico do Pólo Médico-Hospitalar de 

Recife. A característica marcante seria a prestação de serviço aos médicos residentes, fornecedores 

da atividade de saúde de estada em Recife e aos enfermos e familiares que viessem se tratar no Pólo 

Médico. Atualmente, prestamos serviços aos profissionais de laboratórios de saúde oriundos de 

outras regiões do Estado e de outros Estados, bem como ao profissionais de outras áreas que não 

seja a de saúde que nos procuram pela localização ser mais próxima do centro do Recife e da via 

de corredor que elimina os congestionamentos encontrados nas regiões de praia, como por exemplo 

Piedade e Boa Viagem, localização de maior concentração de Hotéis e Hospitalidades. 

 

3 – Desde a implantação do Flat até a presente data é percebida um aumento ou dimunição no fluxo 

de demanda ? 
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Adriana Pinto: Desde a fundação a 2 (dois) anos, mesmo ampliada a oferta de apartamentos, 

ainda não é suficiente para atender a demanda existente. Não estava no projeto inicial ampliações 

em tão pouco tempo de fundação. Este é um Flat novo, mas...os investidores já estão pensando 

nesta oportunidade de ampliação. Já ampliamos as salas de convenções e já reformamos novos 

apartamentos. Nossa demanda exige ampliações. Temos uma taxa média de ocupação de 80% a 

90%. 

 

Entrevista concedida em outubro/2004 pelo Gerente de Mercado da Copergás 

 

1 – Porque a Copergás possui um projeto de gasoduto denominado Agamenon-Olinda que passará 

pelo Pólo Médico-Hospitalar de Recife? Porque é dado ênfase no site 

www.copergas.com.br/ctudo-acop-proj-aga.html que atenderá ao Pólo Médico? 

Sérgio Zimmerle: A Copergás possui vários projetos de expansão dos gasodutos na região do 

Recife e de interiorização, como é o exemplo de Vitória de Santo Antão. Existe uma visão de 

mercado da Copergás que o elemento determinante são os principais corredores de vias de acesso 

de veículos e o potencial de consumo econômico que viabilize o projeto. Neste caso do gasoduto 

Agamenon-Olinda, que terá início no Pólo Médico-Hospitalar de Recife e término no Tacaruna, 

uniu os dois aspecto que determinam o direcionamento da expansão dos gasodutos. A avenida 

Agamenon é um corredor de acesso de veículo fabuloso e através de pesquisas econômicas 

contratadas por empresas especializadas, apontaram o Pólo Médico-Hospitalar de Recife como 

sendo um potencial econômico importante. 

 

Entrevista concedida em outubro/2004 pelo executivo de uma instituição 
financeira instalada no Pólo. 

 

Nesta entrevista não será apresentados o nome do entrevistado nem a empresa a que pertence, uma 

vez que foi uma solicitação do entrevistado. 
 

1 – A sua empresa possui agências Bancárias no Pólo Médico-Hospitalar de Recife, em que 

aspecto o Pólo influenciou na localização? 

Segundo o Executivo: Com certeza o Pólo Médico foi um elemento determinante na 

localização pelo potencial de renda que hoje representa. 
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2 – O que o senhor diria do deslocamento das agências bancárias do Recife, antes de 1980 a ênfase 

era a avenida Conde da Boa Vista, após 1980 foi a avenida Dantas Barreto e aproximadamente 

na década de 90 é o Pólo Médico, mais precisamente a avenida Agamenon Magalhães? 

Segundo o Executivo: Tenho uma ressalva nesta pergunta. Antes da avenida Conde da Boa 

Vista, a ênfase foi o Bairro denominado de Recife antigo, Marco Zero. Pois, foi o primeiro Bairro 

que se encontrava as sedes das principais empresas, como Votorantin, grupo Tavares de Melo, 

grupo João Santos entre outros. No demais concordo com sua afirmação, acrescentando que o 

deslocamento não significa que ao deslocar existe fechamento de agência anteriormente em 

funcionamento nas áreas anteriores ocupadas. A existência de agências bancárias no Pólo Médico é 

decorrente de dois aspectos: um pelo fato de existir um concorrente instalado lá no Pólo e os 

transeuntes do Pólo, perceberem a ausência da instituição financeira que o mesmo possui conta 

corrente, começarem a freqüentar e até mudarem de instituição financeira para aquela que possui 

agência no Pólo. Sem dúvida que hoje, as instituições financeiras têm que estarem presentes 

próximas as residências e ao Pólo de trabalho daqueles que possuem renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


