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LINHA DE PRODUÇÃO NA ÁREA DE SERVIÇO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Vivemos em um mundo cada vez mais dinâmico em que há organizações mais 

complexas, que enfrentam novas dificuldades e precisam resolver problemas em campos 

específicos. Nesse contexto se faz necessário refletir e pensar sobre os novos formatos das 

empresas e suas formas de produção. Diante disso, organizações com o intuito de melhorar a 

vida da população são criadas e modificadas usando princípios da administração da produção 

e inovação, surgindo o que chamamos de negócios de impacto sociais, empresas sociais ou 

empreendedorismo social. As empresas sociais são criadas para sanar algum problema social 

da população. 

 Existem vários problemas sociais no mundo hoje e especialistas da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) afirmam que a população cega do mundo pode ter dobrado de 37 

para 74 milhões de pessoas no ano 2020, sendo que 80% desses casos poderiam ser 

prevenidos ou curados. Pensando nisso, surge a empresa social na Índia chamada Aravind, de 

forma intencional criou o melhor processo de cirurgia de visão do mundo para evitar a 

cegueira na população que não tem condições de pagar por esse serviço. 

 Tendo em vista o contexto que vivemos e a importância desse assunto, este estudo tem 

como objetivo observar na prática, conceitos referentes à Administração da Produção e 

Negócios de Impacto Social e que possa ser utilizado como estudo de caso em aulas sobre: 

Empreendedorismo, Gestão, Saúde e Administração. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

2.1. EMPRESA 

 A Aravind é um hospital oftalmológico altamente eficiente, com padronização de 

processos e treinamento da mão de obra local, localizada na Índia, fundada em 1976 por 

iniciativa do cirurgião oftalmologista Govindappa Venkataswamy, mas conhecido como Dr V, 

com a missão de eliminar a cegueira desnecessária, ou seja, a cegueira que pode ser curada ou 

prevenida. No ano de 2015 tratou mais de 2,3 milhões de pessoas, e realizou mais de 270 444 

cirurgias, sobretudo nas zonas rurais da Índia. Ela conta com hospitais, centro de fabricação 

de lentes sintéticas e medicamentos para os olhos, instituto de pesquisa, banco de olhos 

internacional, instituto de pós-graduação e centros comunitários. Foi vencedora do Prêmio de 

Visão António Champalimaud em 2007. Conta com 23.000 mil funcionários sendo que 

1.1150 estão na sede principal em Madurai. 
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 Com um método revolucionário de identificação de pacientes que necessitam de 

cirurgia e tratamento oftalmológico, a produtividade da equipe de médicos e enfermeiros é 

seis vezes superior à das demais na Índia e consideravelmente superior aos padrões dos EUA. 

O nível de qualidade do serviço também é bastante superior ao das melhores práticas 

conhecidas. Finalmente, o custo por operação é de 50-100 dólares comparado a 2.600-3.000 

dólares nos EUA. Toda essa inovação no sistema de atendimento permite à Aravind realizar 

mais de 200.000 operações de catarata por ano.  

 Em 1992, para diminuir ainda mais seus custos de atendimento e evitar gastos com a 

importação de insumos, a Aravind, em parceria com o empreendedor David Green, criou a 

Aurolab – empresa de manufatura de materiais oftalmológicos a preços acessíveis para países 

em desenvolvimento. A Aurolab vende lentes intraoculares, agulhas de sutura, ataduras e 

instrumentos cirúrgicos a um custo muito menor que o da concorrência. Desde a sua fundação, 

a Aurolab já forneceu cinco milhões de lentes a seus consumidores na Índia e em mais de 120 

países. 

 

2.1. PROCESSO PRODUTIVO 

 Os hospitais geralmente funcionam por um arranjo físico por processo em que o 

paciente passa por diversos processos sequenciais (preenchimento da ficha, aferição da 

pressão arterial e etc.) até chegar ao médico e o mesmo acaba tendo tempo ocioso esperando o 

paciente chegar.  Este tempo de espera gera um grande custo para a empresa, pois o médico 

parado equivale a uma maquina de produção parada e isso aumenta os custos, encarecendo o 

valor do produto final. Pensando em todo esse processo produtivo, como e onde poderia se 

reduzir no custo da cirurgia de visão, o Dr V resolveu eliminar este tempo de ociosidade dos 

médicos e criou como se fossem ilhas de atendimento pelas próprias pessoas da comunidade, 

onde nesses locais são realizados todos os diversos processos pré-operatórios de vários 

pacientes ao mesmo tempo, sendo o tempo do médico aproveitado integralmente para a 

operação, o que resultou em uma diminuição de 90% dos custos, pois os médicos acabavam 

realizando um número maior de cirurgias, ganhando assim em economia de escala. Estas 

medidas facilitavam a integração de suas próprias instalações de produção, de materiais, de 

inovação, de processos e de recursos humanos especializados. Com um maior número de 

cirurgias diárias, os médicos tornavam-se especialistas e diminuía o tempo de uma cirurgia a 

outra, melhorando assim a qualidade do processo, tornando a Aravind a melhor empresa de 

cirurgia oftalmologia do mundo. Isso acabou atraindo estudantes do mundo inteiro, pois o que 

eles aprenderiam praticando equivaleria a anos de estudos em suas respectivas universidades. 

 A Aravind também se diferencia por sua forma de pagamento baseada no subsidio 



 

cruzado, o que significa que algumas pessoas pagam mais que outras e com isso encontramos 

um ponto de médio de equilíbrio, outra grande diferenciação e que 1/3 dos atendimentos são 

gratuitos para pessoas que não possuem renda suficiente para o pagamento.   

 A estruturada da rede da Aravind fornece uma gama completa de serviços de 

atendimento oftalmológico para cuidados primários dos olhos. Esta estrutura de rede, 

representada na Figura 1, permite a Aravind chegar a uma grande parte da população rural no 

sudeste da Índia, que não podem pagar o transporte para os hospitais, facilitando a criação de 

economias de escala. 

 

FIGURA 1. Estrutura da rede Aravind 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O tema de negócios de impacto social é algo muito recente e existe grande divergência 

entre seus conceitos. No Brasil, ainda não existe uma legislação específica que regule as 

atividades destas empresas, porém pode-se constata que empresas com o conceito social vêm 

ganhando espaço no mundo inteiro. As empresas sociais visam atender a população em 

grande escala e para isso precisam inovar em sua área de produção para uma melhor 

utilização de seus recursos. 

 Cabe ressaltar que cada negócio social vai depender de aspectos de onde ele está 

inserido como cultura, pessoal qualificado, localização dos fornecedores, a qualidade das 

redes de transporte, água, energia elétrica, telecomunicações, aspectos culturais da região, 

qualidade de vida, clima, custos de instalação, leis ambientais, legislação social, atitudes da 

comunidade, comunicação, custos de pessoal, terreno, construções, equipamentos, transporte, 

taxas, impostos e etc, o que significa que uma empresa social de sucesso em uma determinada 

região poderá não ter o mesmo em outra. 

 Vimos através desse texto à importância dos assuntos abordados em sala e que a 
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Administração da Produção tem impacto direto nos custo e qualidades dos produtos e serviços 

prestados pelas empresas. 

 

3. QUESTÕES PARA REFLEXÃO 

Qual foi o maior aprendizado durante a leitura do texto? 

Qual a diferença entre uma empresa tradicional e um negócio de impacto social? 

Como utilizar os conhecimentos adquiridos durante a leitura em outros campos empresariais? 

O que tornou a Aravid referencia mundial? 

 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Negócios Sociais. Disponível em: < https://artemisia.org.br/conhecimento/>. Acesso em: 17 

de março de 2017. 

Aravind. Disponível em: < https://aravind.org/ >. Acesso em: 17 de março de 2021.  

Aurolab. Disponível em:<http://www.aurolab.com/aboutus.asp>. Acesso em: 17 de março de 

2021. 

Organização Mundial da Saúde (OMS).  

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/es/index.html>. Acesso em: 17 de março 

de 2021. 

MATALOBOS, A. D.; PONS, J.; PAHLS, S. Aravind eye health care operations. IE 

Business School, Madrid, p. 1- 5, 15 jun. 2010. 

CHOWDHURY, A.B. When technology meets health care in knowledge society. 

Research Front, Mumbai, p. 1-17, jun. 2012. 

 

http://www.aurolab.com/aboutus.asp

