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Executivo de saúde
Sou um executivo de saúde por formação e experiência. Boa parte da experiência está ligada à
gestão de clínica de diagnóstico por imagem onde trabalhei por mais de 8 anos. Hoje faço parte
de uma empresa de terceirização de mão de obra de técnicos de radiologia onde estou à frente da
gestão.
Minha formação na graduação é de Administração de Empresas e passa por MBA de Executivo
de Gestão de Saúde na FGV concluído em 2018 onde me motivou a seguir ao Mestrado de
Administração de empresa no IBMEC. Na FGV escrevi o TCC sobre a aplicação de Omnichanel

3

em serviços de saúde, no mestrado minha dissertação avalia o impacto da carreira do médico
recém formado frente a pejotização.

“
Minha carreira sempre foi marcada por “recomeçar”, nunca tive medo de dar um
passo atrás e seguir.
-GUSTAVO PASSOS

”
Início e meio
Comecei minha trajetória profissional aos
16 anos de idade na Bayer S/A onde por 3
anos estudei e me formei Eletricista
Industrial e em seguida Operador de
Produção, exerci o ofício de Operador de
Produção por 4 anos. O período foi
exatamente

na

abertura

do

mercado

internacional de 1992 do Presidente Collor,
a Bayer, mesmo sendo uma empresa alemã,
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não estava preparada para abertura e competição internacional e fechou várias fábricas.
Entrei para ramo de locação de veículos em 1997 onde fui gerente de frota por dois anos, lá
conheci a concessionária FIAT Itavema onde fui convidado para trabalhar e fiquei de entre 1999
e 2001 em seguida tive a oportunidade de trabalhar na FIAT Padrão no município onde morava e
lá fiquei até 2003.
A FIAT Padrão foi muito importante para minha formação profissional, eu atuava como um
“consultor” nos setores. Entrava, entendia a operação, reestruturava e partia para outro setor. Isso
tudo motivado pelo Diretor Comercial com quem eu trabalhava diretamente como assessor da
diretoria. Na FIAT Padrão tive a motivação de entrar na faculdade de administração de empresas.
Nesse cenário tive a minha primeira oportunidade como empreendedor e em saúde. Em 2004 sai
da FIAT Padrão para me tornar sócio de uma clínica de estética.
A operação da clínica de estética não deu certo, me mantive até 2005. Vejo que o fracasso veio
pela falta de experiência e a falta de habilidade para conduzir a cultura organizacional para
mudanças necessárias.
Em 2006 entrei para o ramo de telefonia corporativa da operadora TIM. A minha empresa
prestava o serviço de captação de empresas para planos corporativos. Chegamos a ser a maior
vendedora da Baixada Fluminense. Em 2008 a TIM mudou as formas de pagamentos para
prestadores deixando o negócio inviável, migramos a operação para Operadora Claro e assim
ficamos até 2010 quando encerramos a operação.
Em 2010 criei a Zunca.Net, empresa de publicidade com foco em web para desenvolvimento de
sites, foi fantástico, pois a carteira de clientes da Tim e da Claro facilitou muito o início da
operação, foram mais de 300 sites feitos ao longo do tempo. Desenvolvemos um projeto
sensacional junto ao Rock in Rio em 2011 de vendas de passagens rodoviárias que levavam ao
evento. O projeto era da venda no site até a entrega na residência do comprador. A Zunca.Net me
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proporcionou um acúmulo de experiência em gestão de micro empresa, gestão de clientes,
aprendizado exponencial em tecnologia da informação e desenvolvimento pessoal.
Em 2012 tive convite para gerir o marketing da rede de drogarias Inovare com foco em delivery,
a empresa tinha 30 operadoras de call center, 25 entregadores e a operação partia de Duque de
Caxias para toda região metropolitana do Rio de Janeiro. Também em 2012 tive o convite de
gerir a Uniodonto Duque de Caxias e assim dividia meu tempo entre a Drogaria Inovare e a
Uniodonto. Assim fiquei até 2014 quando segui para Dimagem.
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Curiosidades na formação
Além da graduação em Administração em empresas, em 2018 concluí o MBA em Executivo de
Gestão de Saúde na Fundação Getúlio Vargas e estou em processo de dissertação do mestrado
para fim de fevereiro de 2021 no IBMEC. A novidade agora é o curso de Tutoria Online da FGV
iniciado em 1 de fevereiro de 2021.
MBA em Executivo de Gestão de Saúde - FGV

Trazendo bagagem de experiência em gestão no setor de saúde, procurei uma instituição para
agregar a minha experiência na formação. A FGV é referência no Rio de Janeiro no MBA de
Executivo de Gestão de Saúde e por isso optei em estudar lá. Nossa turma era composta por 25
pessoas, com 22 desses alunos sendo médicos. De gestores a profissionais de assistência em
atendimento procurando conhecimento para seguir na carreira de gestão.
Foi uma experiência incrível, principalmente por ter a oportunidade de ver e participar de visões
tão diferentes sobre gestão e seus desafios. O quanto a experiência profissional em campo do
médico é diferente da visão da gestão e vice-versa.
Outro ponto muito bom foi levar para outras turmas a apresentação do meu TCC como apoio a
coordenação do curso para troca de experiência para construção de alunos em formação. Meu

7

TCC foi sobre a aplicação de Omnichanel em saúde como oportunidade de atendimento inicial e
controle de agendas.
Mestrado em Administração de Empresas - IBMEC

O mestrado foi o caminho que escolhi para
prosseguir em minha formação, mas foi bem
diferente do que imaginei e sem dúvida uma
surpresa muito agradável uma vez que o
mestrado

vai

muito

além

da

troca

profissional, o mestrado busca a ciência.
Vem sendo uma experiência fantástica com
conteúdo muito extenso e denso.

Optei em ser monitor de duas matérias: Docência Contemporânea e Comportamento
Organizacional. Além de ter cursado essas matérias optei em me oferecer como monitor para
seguir estudando e participando de experiências com os alunos. Em 2020 participei de uma
turma de cada tema e agora em fevereiro iniciaremos uma nova turma em Docência
Contemporânea.
Tutoria Online - FGV
Iniciei em 1 de fevereiro no curso de tutoria online da FGV. O curso visa formar tutores para
aulas online da própria Fundação Getúlio Vargas. Muitas expectativas para somar o
conhecimento de monitor e tutor online.
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Pontos relevantes
UNIODONTO - www.uniodontodc.com.br
Uniodonto é uma cooperativa de plano de saúde odontológico segmentado por regiões, fui
Gestor da unidade Duque de Caxias. O destaque foi a reestruturação humana e física da empresa,
a redução de custo de operação e de mão de obra, realocação da sede foram determinantes para
sobrevivência da cooperativa.
O maior desafio era a gestão e mudança da Cultura Organizacional. Funcionários antigos que
dominavam as informações, gestão composta por profissionais sem formação em Gestão, todos
com formação em odontologia. A palavra que retrata os dois anos da minha passagem seria
OTIMIZAÇÃO.
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DIMAGEM - www.dimagem.net
A Dimagem é uma rede de clínicas de diagnóstico por imagem com 7 unidades e 400
funcionários. Participei diretamente da abertura de 5 dessas unidades. A participação foi do
desenvolvimento do layout das clínicas à contratação de pessoal. O foco principal da empresa é o
serviço de exames de ressonância magnética.
Dentre vários projetos interessantes, destaco a implementação do estágio. Em 2014 iniciamos a
implementação do estagiário(a) como primeira orientação profissional e suporte para estrutura
operacional da empresa como primeiro passo, o segundo passo foi a contratação desse estagiário
como profissional. Hoje temos ex estagiários em toda estrutura organizacional, inclusive de
liderança. Já foram mais de 600 jovens nesse período que iniciaram sua carreira com estágio.
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Em abril de 2019 iniciamos o processo de terceirização da mão de obra de técnicos de radiologia
com 60 profissionais. Migramos por unidade, treinando e certificando os profissionais para que
não houvesse impacto na realização dos exames. Investimos algo na casa de R$ 800 mil nessa
operação, com retorno em 6 meses desse custo. Posso afirmar que essa operação foi fundamental
para superar a pandemia de COVID 19 em 2020. A palavra que retrata os 8 anos na operação da
Dimagem é TRANSFORMAÇÃO.
NEW SCAN - www.newscan.com.br
New Scan hoje presta o serviço de terceirização de mão de obra de técnicos de radiologia para
Dimagem. Como Gestor estou à frente de novos contratos, captação e profissionais capacitados,
treinamento da equipe atual, administro toda escala e demanda necessária. Posso simplificar a
criação da empresa e minha posição como OPORTUNIDADE.
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Desejos futuros
Acredito que posso manter minha situação na New Scan como gestor, minha função é
praticamente exercida em home office, tenho intenção de solidificar minha carreira como
Executivo de Saúde e seguir com a preparação para me tornar professor e assim dividir minhas
experiências.
Iniciei 2021 com dois grandes desafios. Finalizar o mestrado do IBMEC até fevereiro de 2021 e
completar o curso de tutoria online da FGV. Grandes expectativas para essas duas formações se
juntando a minha carreira.

