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Introdução
 A American Marketing Association (2008) conceitua "marketing como atividade, conjunto de instituições e processos para criar, 

comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo" 
(SERRANO 2010). Kotler (2008) define marketing como "um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtém o que necessitam 
e desejam por meio da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros" (KOTLER, 2008, p.27). As novas tendências e rápidas 
mudanças na economia mundial geraram profundas repercussões à produção das organizações, num contexto onde viu-se a necessidade de 
atender as a exigências do mercado consumidor e acompanhar o fortalecimento da globalização, dos avanços tecnológicos, bem como das 
políticas ambientais (TEIXEIRA, 2010).

Objetivos
 Identificar as estratégias de marketing digital utilizadas pelos hospitais da região sul brasileira.

Material e Métodos
 Trata-se de um estudo descritivo exploratório de abordagem quantitativa realizado entre junho e setembro de 2012. Na primeira etapa 

do estudo procedeu-se a identificação dos hospitais gerais e especializados da região sul no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES). Em seguida, foram selecionadas para compor a amostra as instituições hospitalares que possuíam sites oficiais de acesso público. 
Foram excluídos páginas de relacionamento (blog, facebook, twiter, orkut entre outros). Na coleta de dados foi realizada a identificação das 
estratégias de marketing das instituições por meio de um instrumento com as seguintes variáveis: "contato", "visão, missão, histórico", 
"informações sobre atendimento", "informações sobre normas e rotinas da instituição", "membros gestores, administração, gerência", 
"premiação e/ou certificações", "produção científica", "envolvimento com ensino acadêmico". E Procedeu-se análise descritiva dos dados 
utilizando o programa Microsoft Excel 2010.

Resultados e Discussão
 Segundo dados do CNES, no Brasil, até o mês de agosto, foram cadastrados 5179 hospitais gerais, sendo 960 na região sul, 

representando 18,53% do total. Em relação à disponibilidade destes sites, houve uma queda de aproximadamente sete vezes, somando um 
total de 182 hospitais gerais. Em relação aos hospitais especializados, foram cadastrados 1132 estabelecimentos no Brasil, sendo 103 (9,09%) 
cadastrados da região sul, e apenas 53 sites disponíveis. O estado do Paraná esteve em destaque, com o cadastro de 46% dos hospitais gerais
e 60% dos hospitais especializados na região sul, e representando 8,45% dos hospitais gerais e 5,47% dos hospitais especializados em 
relação ao território nacional. Sobre as variáveis "contato", "visão, missão, histórico", "informações sobre atendimento" foram divulgados em 
sua totalidade; e foram encontrados poucos registros sobre "premiação e/ou certificações", "produção científica", "envolvimento com ensino 
acadêmico".



Conclusão
 A estratégia de marketing digital tem sido pouco divulgada e explorada pelos estabelecimento de saúde no Brasil, sendo que sua 

utilização poderá servir como ferramenta e auxílio no direcionamento e aperfeiçoamento dos serviços de saúde, otimizando as potencialidades 
e oportunidades com o intuito de satisfazer as necessidades dos clientes e vencer barreiras da competitividade no mercado das organizações.
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