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RESUMO 

 

Este projecto tem como objectivo a elaboração de um Plano de Comunicação Integrada 

de Marketing (CIM) para a entidade Total Vida – Cuidados Continuados de Saúde Lda. 

(Ttv). 

 

No plano, foram analisados todos os factores necessários para a sua realização, tais 

como o ambiente externo e interno, análise da concorrência, dos clientes, do 

posicionamento, da estratégia da empresa e dos públicos-alvo, análise das Forças 

(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 

(Threats) (SWOT), objectivos e áreas da actuação da comunicação. 

  

Após a análise destes factores, o Plano de CIM foi elaborado e conclui-se que a empresa 

deve apostar no aumento da sua notoriedade a fim de aumentar a sua quota de mercado, 

através da utilização das novas tecnologias disponíveis no mercado. Estes objectivos 

são atingíveis através de diversas tácticas como por exemplo a comunicação em revistas 

da especialidade, a criação de um website, comunicação através de publicidade existente 

nos media tradicionais e a criação e utilização de uma base de dados com os contactos e 

informações úteis sobre os vários clientes da empresa. 

 

Palavras-chave: marketing; comunicação; comunicação integrada de marketing; plano 

de comunicação integrada de marketing 

 

ABSTRACT 

 

This project aims to draw up a plan for the company Total Vida – Cuidados 

Continuados de Saúde Lda. 

 

In this plan, the most necessary factors for its accomplishment had been analyzed, 

factors such as the external and internal environment, analysis of the competition, the 

customers, the positioning, the strategy of the company and the target, Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) analysis, goals and areas of 

communication.  
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After analyzing these factors, the Integrated Marketing Communication Plan was drawn 

up and it was concluded that the company should invest in increasing its visibility in 

order to increase its market share, through the use of new technologies available on the 

market. These objectives are achievable through different tactics such as 

communication in health magazines, creation of a website and creation and usage of a 

database with all the contacts and useful information about the customers. 

 

Key Words: marketing; communication; integrated marketing communication; 

integrated marketing communication plan 
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“É preciso entender e escolher o cliente que se deseja servir. Não queira agradar a todos. 

Defina o seu objectivo cuidadosamente por meio de segmentação e concentre-se em se 

posicionar como alguém diferente e superior nesse segmento. Não busque um segmento 

no qual não seja superior.” 

Philip Kotler 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 ENQUADRAMENTO 

 

A empresa TOTAL VIDA - CUIDADOS CONTINUADOS DE SAÚDE, Lda. tem oito 

anos de existência no mercado nacional e dedica-se aos cuidados continuados (CC) de 

saúde. É uma sociedade por quotas com responsabilidade limitada, sendo constituída 

por quatro sócios, todos com formação na área da saúde, definida por isso como uma 

micro-empresa (Comissão Europeia).  

 

Os sócios gerem e organizam a empresa com base na sua experiência e as dificuldades 

são resolvidas à medida que vão surgindo. Não têm uma estratégia ou plano de 

marketing definido a longo prazo, por isso este estudo tem como objectivo o 

desenvolvimento de um plano de CIM para aumentar a notoriedade da marca e dar a 

conhecer ao público os serviços que ela oferece. 

 

1.2 OBJECTIVOS DO PLANO 

 

Os objectivos deste Plano de CIM são aumentar e desenvolver a notoriedade da 

empresa, ampliar a base de clientes e estimular a repetição da compra dos serviços de 

cuidados continuados ao domicílio.  

 

Só assim, a empresa poderá responder de forma correcta e antecipar-se aos seus 

concorrentes, ganhando quota de mercado e posicionando-se num lugar de destaque na 

área de negócio em que se insere, os CC de saúde. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Para elaborar este plano, foi necessário analisar dados secundários, para ajudar a 

perceber a situação e definir o problema e o/os objectivos (Kolter et al., 1999; Wilson, 

2006, citados em Caemmerer, 2009), e dados primários, através de uma entrevista 

informal à empresa Ttv. Além destes dois tipos de análise, foram estudados textos 

académicos e feita uma revisão de literatura desses textos académicos. 

 



Dulce Marques Guarda 
ISEG 2010/2011                                      10 

A entrevista informal realizada aos sócios, e colaboradores da empresa, teve como 

objectivo recolher informações mais detalhadas sobre a área de negócio e orientação da 

Ttv como empresa. 

 

1.4 ESTRUTURA 

 

Este projecto está estruturado da seguinte forma, o capítulo dois consiste na revisão de 

literatura dos conceitos de marketing, comunicação, integração, Comunicação Integrada 

de Marketing e planos de CIM, de modo a sustentar a execução do plano de CIM da 

Total Vida, bem como na definição de alguns conceitos base relacionados com a área de 

negócio da empresa, como é o caso da definição de cuidados continuados. 

 

Nos capítulos seguintes, nomeadamente do capítulo três até ao capítulo dezasseis, vão 

ser analisados os aspectos necessários para a realização de um plano de CIM. Além da 

análise interna e externa da empresa, é necessário analisar a concorrência e os clientes 

potenciais ou actuais da empresa, analisar o posicionamento e a segmentação da mesma. 

Sendo este um plano de comunicação, os objectivos de comunicação, as áreas de 

comunicação e a mensagem que a empresa comunica são pontos fundamentais para esta 

análise. Por fim, vai-se analisar o orçamento que a Ttv tem vindo a alocar à 

comunicação da marca, culminando num conjunto de pontos que se podem adoptar para 

avaliar a controlar a forma de comunicação e fazer ajustes, caso se torne necessário. 

 

No último capítulo são descritos alguns pontos sobre áreas que a Ttv poderá 

desenvolver ou áreas de melhoria para a empresa. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na revisão de literatura são definidos os conceitos necessários à realização do plano, 

tais como comunicação integrada de marketing, marketing, comunicação e definição de 

conceitos inerentes à temática dos cuidados continuados. 

 

Os conceitos aqui descritos servem para se perceber o que é um plano de CIM, os seus 

objectivos e quais os pontos a seguir para a sua execução. 

 



Dulce Marques Guarda 
ISEG 2010/2011                                      11 

2.1 DEFINIÇÃO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

O conceito de marketing como nós o conhecemos, desenvolveu-se no pós-guerra 

durante os anos 50, quando a industrialização levou ao aumento da competição entre as 

empresas e à procura de novos desafios. Esta época trouxe outra característica nova ao 

jogo entre empresas, o consumidor passa a ser o único responsável pela decisão de 

compra final e as empresas passaram a ter de focar a sua atenção na pesquisa e análise 

do mercado, na adaptação dos produtos segundo as necessidades e gostos dos 

consumidores e numa comunicação mais eficaz das características dos produtos e 

respectiva promoção e distribuição (Dias et al. 2006, citado em Andrade & Hensel, 

2007). 

 

Segundo Kotler (2003, p.9, citado em Holm, 2006, p.24) “o último propósito do 

marketing é entregar um alto padrão de qualidade de vida”, ou seja, “é um processo pelo 

qual indivíduos ou grupos obtém as suas necessidades e desejos, através da criação, 

oferta e troca de produtos e serviços com valor”. Desta forma, a aplicação do marketing 

nas empresas permite o crescimento das mesmas, e a produção da contribuição social na 

empresa na sociedade (Dias et al. 2006, citado em Andrade e Hensel 2007). 

 

Por comunicação entende-se um processo pelo qual duas ou mais partes partilham 

conhecimento. Segundo Fill (1999, citado em Holm, 2006), cada indivíduo que 

participa neste processo deve ter compreendido no seu todo o conhecimento e 

informação que se encontra patente no processo de comunicação, senão este processo 

não é bem sucedido. O autor explica que se ambos entendem na totalidade o 

conhecimento que faz parte da comunicação que se encontram a partilhar, então este 

processo vai produzir um output mais eficaz, podendo influenciar atitudes e 

comportamentos. Daí as empresas necessitarem de perceber e escolher com cuidado 

toda a comunicação que transmitem ao mercado. 

 

O processo de comunicação pode ser desenvolvido e explicado por meio de um sistema 

dividido em cinco pontos (figura 1 do Anexo). Shannon & Weaver (1949, citados em 

Holm, 2006) explicam que no processo de comunicação existe uma fonte de informação 

que produz a mensagem que se quer comunicar. Em seguida existe um transmissor que 

codifica essa mensagem em forma de sinal para que possa ser transmitida 
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posteriormente a um canal que a recebe. Antes da mensagem ser entregue ao destino, 

ela passa por um processo de recodificação para que possa ser entregue finalmente ao 

destino final já com a mensagem perceptível para quem a recebe (Shannon & Weaver, 

1949, citados em Holm, 2006). 

 

2.2 AS NOVAS TECNOLOGIAS E AS SUAS INFLUÊNCIAS 

 

Na segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 90 começaram a 

surgir novos métodos e tecnologias que nos permitiram comunicar de forma diferente. 

As novas tecnologias consideradas nesta revolução informacional são os computadores 

pessoais, a internet, o email, e mais recentemente os serviços móveis, os aparelhos de 

captura de imagem digitais e as tecnologias wireless (Hongcharu & Eiamkanchannalai, 

2009). 

 

O desenvolvimento e o aparecimento de novos meios de comunicação, o retrocesso face 

à massificação do consumidor e o valor da internet na sociedade são algumas das áreas 

onde as novas tecnologias se fizeram sentir na comunicação integrada de marketing 

(Pilotta et al., 2004; Peltier, Schibrowsky, and Schultz, 2003; Reid, 2003; Lawrence, 

Garber, and Dotson, 2002; Fill, 2001; Low, 2000; Hutton, 1996, citados em Kitchen & 

Burgmann, 2010). 

 

O impacto que as novas tecnologias trouxeram para o marketing e para a comunicação 

foi substancial. Foi através do desenvolvimento destas novas tecnologias, 

nomeadamente da internet e dos serviços móveis, que a CIM se pôde desenvolver 

(Kitchen et al., 2004a; Phelps and Johnson, 1996; Duncan and Everett, 1993; citados em 

Kitchen & Burgmann, 2010).  

 

A vertente mais visível das novas tecnologias é o desenvolvimento e alargamento da 

comunicação através da internet e da comunicação móvel nas últimas décadas. A 

internet é um meio de comunicação com custos muito reduzidos, é fácil de utilizar, 

suporta som, imagem e escrita em simultâneo e tem nos dias de hoje cobertura a todo o 

grande público. Faz-se nos dois sentidos, ou seja, a empresa comunica com os seus 

clientes, mas os clientes também podem comunicar com a empresa. Os serviços móveis 

têm vindo cada vez mais a ganhar destaque pois têm uma característica muito apelativa 
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para o marketing, são um meio de comunicação personalizável, pois podemos dirigir a 

mensagem para um cliente específico. Por outro lado cada vez mais os serviços móveis 

têm vindo a desenvolver a sua tecnologia, e estão cada vez mais perto das 

funcionalidades de um computador, conferindo mobilidade, ou seja, a comunicação 

pode ser feita em qualquer tempo ou lugar (Hongcharu & Eiamkanchannalai, 2009). 

 

2.3 DEFINIÇÃO DE INTEGRAÇÃO 

 

Segundo a American Marketing Association, integração é a aquisição ou 

desenvolvimento do negócio que está relacionado com a empresa, de forma a aumentar 

as vendas/lucro e ganhar mais controlo.  

 

Segundo Kitchen & Burgman (2010, p.1) “A integração tenta apresentar uma imagem 

consistente através da utilização das ferramentas do mix promocional”. A dificuldade 

existe em integrar e coordenar diferentes mensagens, tentando passar para o mercado, 

tanto para os clientes como para todos os stakeholders, uma imagem consistente e coesa 

(Kitchen & Burgman, 2010). 

 

A necessidade de haver integração deve-se principalmente ao facto da globalização e da 

interdependência entre países existir e ser incontestável (Kitchen et al., 2004a; Schultz, 

1996b, citados em Kitchen & Burgmann, 2010). Desta forma, as empresas precisam de 

coordenar as acções das suas marcas, integrando todos os elementos do mix 

promocional. 

 

2.4 DEFINIÇÃO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE 

MARKETING 

 

A comunicação integrada de marketing surgiu nos finais do século XX e tem vindo a 

desenvolver-se desde então (Grove, Carlson, & Dorsch, 2002; Cornelissen, 2001; 

Hartley & Pickton, 1999, citado em Kitchen & Burgmann, 2010). 

 

Diversos factores levaram à evolução da comunicação integrada de marketing. A não 

regulação dos mercados, a globalização da economia e a individualização do consumo, 

foram os factores que mais contribuíram para tal (Holm, 2006). 
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No início, o conceito de CIM era apenas visto como uma visão, uma abordagem directa 

da comunicação de marketing (Beard, 1997; Nowak & Phelps, 1994; Duncan & Everett, 

1993, citado em Kitchen & Burgmann, 2010). Mas ao longo dos anos foram muitos os 

autores que pesquisaram, desenvolveram teorias e conceitos onde definiram CIM. 

Algumas dessas definições encontram-se em baixo descritas na tabela 1. 

 

TABELA 1 - DEFINIÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE 

MARKETING 

Autor (ano) Conceitos Introduzidos 

Caywood, Schultz & Wang 

(1991) 

e 

Caywood, Schultz & Wang 

(1991b) 

Coordenação e consistência das mensagens e dos canais de 

comunicação (uma visão, um som) 

Uso de várias disciplinas de comunicação para trabalhar em sinergias 

numa base de entendimento comum 

Comunicação Integrada de Marketing como conceito 

Schultz (1991) 

Introdução dos actuais e potenciais clientes 

Respostas comportamentais 

Alimentar as relações e a leadade dos clientes 

Comunicação Integrada de Marketing como processo 

Duncan & Phelps (1993) 
Relações vantajosas expandem audiância dos clientes para todos os 

stakeholders 

Nowak & Phelps (1994) 
Reforço das noções de consistência, corrdenação e respostas 

comportamentais 

Schultz & Schultz (1998) 

Processo de negócio estratégico 

Maior noção de comunicação da marca 

Mensuração 

Especificação dos múltiplos mercados, inclusivé o público interno e 

externo da empresa 

Schultz (2004b) 

& 

American Marketing 

Association (2007) 

Processo de negócio estratégico 

Maior noção de comunicação da marca 

Avaliação e mensuração 

Grupos de stakeholders internos e externos 

Foco no valor da marca a longo prazo 

Kliatchko (2005) 

Processo e conceito 

Foco na audiência 

Programa de comunicação 

Orientação para os resultados 

Fonte: adaptado de Kitchen & Burgman (2010) 
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Em 1993 Smith et al. (1999, citados Holm, 2006, p.24) identificaram os pontos em 

comum dos diversos conceitos de CIM e concentraram-nas em três noções 

fundamentais: (1) “a gestão e controlo de todas as comunicações do mercado”, (2) 

“assegurar que o posicionamento, personalidade e mensagem da marca estão envolvidos 

em sinergias através de todos os elementos de comunicação e são entregues ao mercado 

através de uma única estratégia consistente, e (3) “a análise estratégica, a escolha, a 

implementação e o controlo de todos os elementos da comunicação de marketing que 

eficientemente, financeiramente e eficazmente influenciam as transacções entre a 

empresa e os seus potenciais clientes, consumidores e actuais clientes”. 

 

Smith et al. (1999, citado Holm, 2006) concluíram que, entender na totalidade a CIM, 

era possível através do desenvolvimento de uma ferramenta com sete níveis de 

integração. Os níveis são (1) “a integração de objectivos verticais, os objectivos de 

comunicação conjugam-se com os objectivos de marketing e com a totalidade dos 

objectivos da empresa”; (2) “a integração horizontal ou funcional, as actividades de 

marketing conjugam-se com funções operacionais, funções de gestão, e funções de 

recursos humanos”; (3) “a integração do marketing mix, o marketing mix (preço, 

produto, distribuição) é consistente com as decisões de promoção (por exemplo com a 

comunicação da mensagem)”; (4) “a integração do mix de comunicação, as 12 

ferramentas de comunicação são usadas para guiar o cliente pelas várias etapas do 

processo de compra e todas as fases comportam uma mensagem consistente”; a 

integração do design criativo: (5) “a execução e o design criativo são uniformes e 

consistentes com a escolha do posicionamento do produto”; (6) “a integração 

interna/externa, todos os departamentos internos e todas os colaboradores externos 

(agências) trabalham num plano e estratégia previamente acordados”; e (7) ”a 

integração financeira, o orçamento está a ser usado da forma mais eficiente e eficaz, 

assegurando que as economias de escala são alcançadas e que no longo prazo o 

investimento é optimizado” (Smith et al., 1999, citado Holm, 2006, p.24 e 25). 

 

Segundo Holm (2006, p.31) “o objectivo primário da CIM é afectar a percepção de 

valor e de comportamento através da comunicação directa”. Segundo Caywood, Schultz 

& Wang (1991b, citados em Kitchen & Burgann, 2010, p.2) “comunicação integrada de 

marketing é um conceito de planeamento de comunicação de marketing que reconhece a 

mais-valia de um plano que avalia os papéis estratégicos de uma variedade de 
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disciplinas de comunicação (publicidade em geral, marketing directo, promoções de 

venda, e relações públicas) e combina estas disciplinas de forma clara, consistente e 

com o máximo de impacto comunicacional”. 

 

Já para Kliatcho (2005, citado em Kitchen & Burgann, 2010, p.2), “a comunicação 

integrada de marketing é o conceito e o processo estratégico de gestão da marca focado 

no público, centrado no canal e orientado para os resultados ao longo do tempo”. 

 

No entanto é a definição de Schultz (Kitchen & Burgann, 2010) que mais se aproxima 

da definição do século XXI, pois reconhece a CIM como um processo empresarial e 

atesta o seu valor, tanto para o público interno como externo, tal como a American 

Marketing Association a define (2007). 

 

Outros autores concentram a definição de CIM em cinco pontos essenciais (Kitchen et 

al., 2004a; Low, 2000, citado em Kitchen & Burgann, 2010, p.4): (1) “o esforço de 

comunicação deve ser direccionado para os consumidores de modo a afectar o seu 

comportamento”; (2) “deve ser utilizada uma abordagem do exterior para o interior, ou 

seja, começar com o consumidor quando se desenvolver uma estratégia de 

comunicação”; (3) “é necessário haver uma comunicação entre o consumidor e a 

empresa, para entregar uma mensagem eficiente”; (4) “todas as comunicações devem 

estar incluídas nos pontos de contacto e integrados na estratégia”; e (5) “para criar uma 

marca competitiva, é necessária coordenação entre as disciplinas da comunicação”. 

 

Comunicação integrada de marketing é mais do que coordenar no tempo e no espaço 

diferentes actividades, é unir os objectivos da empresa com os pré-requisitos de 

interpretação e entendimento, de forma a desenvolver uma estratégia criativa, onde o 

conteúdo e a forma da mensagem são adequados e onde a selecção dos canais é apurada 

(Holm, 2006). 

 

Se aceitarmos que a comunicação é a base para todas as relações humanas, então apenas 

uma orientação estratégica integrada da comunicação da marca, pode ajudar a alcançar 

uma posição competitiva sustentável numa empresa (Duncan, 2002, citado em Holm, 

2006). 
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Por outro lado, sendo a CIM do foro estratégico, deve ser pensada e concebida para 

tomar decisões estratégicas, e por isso deve ter por base características da estratégia, ou 

seja, deve ser pensada para o longo prazo, as decisões tomadas devem garantir algum 

tipo de vantagem competitiva, as decisões devem estar preocupadas com o âmbito as 

actividades da organização, deve estar relacionada com o que os gestores e 

administradores querem e pensam da empresa, e deve incluir decisões sobre a visão, o 

produto, as entradas ou saídas do mercado (Holm, 2006). 

 

Depois da análise do conceito e evolução da CIM, podemos então apresentar alguns 

benefícios e vantagens (Kitchen & Burgann, 2010, p.4, 5 e 6): (1) ”permite aos 

marketeers combinar várias formas de comunicação para planear e criar uma abordagem 

coerente e sinergética”, (2) ”promove sinergias internas entre departamentos o que faz 

com que o planeamento externo possa ser alcançado”, (3) ”encoraja a consistência e a 

integração da mensagem, facilitando a interpretação da informação do lado dos 

clientes”, (4) o retrocesso da massificação dos mercados, que levou a novas 

segmentações do mesmo (entre elas estilos de vida; rendimentos; educação; género; 

acções do consumidor)”, (5) ”a abordagem da comunicação integrada de marketing 

alinha o curto com o longo prazo de forma a evitar conflitos dentro da organização”, (6) 

”é uma abordagem que é perceptível e simples ao mesmo tempo”, (7) ”todos os 

públicos-alvo são considerados”, (8) ”incentiva a personalização e a comunicação one-

to-one”, (9) ”as sinergias e a lembrança aumentam”, e (10) ”resulta em benefícios 

financeiros”. 

 

Através da aplicação do conceito de CIM, uma empresa será bem sucedida “realizar 

pesquisas de mercado com o objectivo de perceber melhor os clientes, perceber as 

perspectivas, as motivações e o comportamento de cada cliente individualmente, focar a 

empresa no cliente e não no produto, e responsabilizar o director pelos clientes de forma 

a maximizar o valor dos mesmos” se (Kitchen & Burgann, 2010, p.11). 

 

Existem também algumas barreiras no que respeita ao conceito de CIM. Exemplos 

destas barreiras são: “poder”, “coordenação e problemas de controlo”, “aptidões dos 

clientes”, “centralização e problemas culturais”, “aptidões da agência e problemas 

gerais de recursos e de tempo”, “problemas de flexibilidade e modificações”, 

“dificuldade em medir o conceito de comunicação integrada de marketing”, “medo da 
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mudança”, “estruturas hierárquicas da organização”, “falta de visão estratégica e cultura 

empresarial”, (Kitchen & Burgann, 2010, p.12 e 13) e se a CIM não for aplicada e as 

diferentes mensagens não forem conjugadas de forma harmoniosa, pode levar a uma 

incoerência da imagem de marca, que por sua vez pode influenciar negativamente a 

compra e a lembrança do cliente face à empresa (Kitchen & Burgann, 2010). 

 

Apesar de muitos investigadores dizerem que a CIM é imprescindível para o 

crescimento de uma empresa, pouca pesquisa existe na prática sobre o tema. Existem 

investigadores que criticam este conceito. Cornelissen & Lock (2000, citado em Kitchen 

& Burgann, 2010, p.15) argumentam que “os investigadores estão apenas a considerar e 

a perceber a CIM como importante devido ao seu apelo retórico, e existe pouca 

evidência de como a abordagem da CIM pode ser implementada e como é que o 

conceito está a ser utilizado nas empresas”. Na realidade, “a ideia de integração deve ser 

vista como senso comum por qualquer marketer, já que estes devem ser a favor da 

integração e nunca estar contra ela” (Kitchen & Burgann, 2010, p.15). 

Outros autores criticam a CIM caracterizando-a como ambígua, devido à falta de 

consenso, quando se tenta definir o conceito de CIM e às divergências face à medição 

de resultados que advém da CIM (Kitchen & Burgann, 2010). 

Mas apesar destas críticas, a CIM é vista como real e importante na área do marketing, 

embora muitas vezes a sua importância seja explicada por diversas razões (Kitchen & 

Burgann, 2010). 

 

Ainda assim não é certo se a CIM irá crescer como teoria, ou apenas como conceito, já 

que precisa de ser ligada a outros conceitos de marketing para se afirmar como uma 

nova teoria, tal como ainda não se sabe se a CIM deve ser adoptada a nível global ou se, 

em cada país, a empresa deve implementar a sua própria CIM (Kitchen & Burgann, 

2010). 

 

2.5 MODELOS E COMPONENTES DO PLANO DE COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA DE MARKETING 

 

Kotler (1998) afirma que, as empresas tem um papel de comunicador, e para a maioria 

delas, mais que saber se devem ou não comunicar, a dificuldade está em como passar a 

mensagem, a quem passá-la e com que periodicidade (Andrade & Hensel, 2007). 
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Existe mais que um modelo, que determina a aplicação de um plano de CIM, e as 

empresas não têm necessariamente de seguir um destes modelos. Cada uma pode 

adaptar o modelo definido da maneira que achar mais conveniente para a sua estrutura 

empresarial (Andrade & Hensel, 2007). 

 

Fill (2002) apresentou um modelo simples e de fácil entendimento (figura 2 do Anexo). 

No entanto, devido à sua simplicidade, falta-lhe detalhe e explicação quanto ao modo de 

aplicação prática numa empresa. Este modelo teve por base pesquisa através de 

literatura (Kitchen & Burgmann, 2010). 

 

Este modelo é estruturado em quatro fases. Numa primeira fase, foca-se nas actividades 

promocionais, onde o marketer deve assegurar a consistência e a temática entre as 

ferramentas promocionais da empresa. Numa segunda fase, os diferentes departamentos 

devem conhecer o marketing interno da empresa, de forma a implementar a CIM dentro 

da própria organização. A terceira etapa requer uma mudança cultural de valores e 

crenças, que devem começar de dentro para fora, de forma a que todos os colaboradores 

trabalhem orientados para o cliente. Só quando todos estes tiverem em funcionamento, a 

CIM pode ser devidamente implementada na empresa (Kitchen & Burgmann, 2010). 

 

Pickton & Broderick (2005) sugeriram um plano de CIM, conseguido através de 

pesquisa teórica e prática. No entanto, este modelo (tabela 2 do Anexo), pouca 

contribuição significativa tem, quando se tenta correlacionar as diferentes etapas que 

sugere (Kitchen & Burgmann, 2010). 

 

Também explicado através de quatro etapas, este modelo sugere posicionar a empresa 

no mercado, através de campanhas anteriormente feitas e decidir qual o público-alvo, 

através dos resultados que estas alcançaram. De seguida, o modelo sugere determinar 

qual o budget existente para a implementação do plano de CIM, e perceber quais os 

recursos disponíveis na empresa, e só depois decidir os objectivos e as estratégias a 

seguir. Numa terceira fase, o modelo explica que se deve decidir as operações e as 

ferramentas promocionais, que vão ajudar a implementar a campanha escolhida. 

Finalmente, deve-se monitorizar a campanha e avaliar os resultados para se perceber se 

são necessárias alterações ou não (Kitchen & Burgmann, 2010). 
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Outro modelo é o de Kitchen & Schultz (1999). Este modelo (figura 3 do Anexo) 

reflecte uma coordenação táctica dos elementos promocionais, redefinição do âmbito do 

marketing, aplicação da informação tecnológica para a financeira e integração 

estratégica do plano de CIM (Kitchen & Burgmann, 2010). 

 

O modelo de Kitchen & Schultz (1999, citado em Kitchen & Burgmann, 2010), 

conhecido pelo modelo dos quatro passos começa por coordenar a CIM ao nível táctico. 

O objectivo é gerar consenso entre as diferentes ferramentas de comunicação e de 

produto. Este primeiro passo deve ser executado pela empresa e não pela agência de 

comunicação/publicidade. Este é o nível mais baixo de integração, não existindo 

qualquer orientação para o cliente. De seguida, o modelo ordena uma redefinição da 

comunicação, ou seja, todos os pontos de contacto devem ser considerados. No terceiro 

ponto, o modelo diz que se deve utilizar o aumento da informação sobre o 

comportamento do consumidor, atitude e transacções das bases de dados, e transformar 

em conhecimento útil, utilizando as novas tecnologias para aumentar a informação entre 

os empregados, distribuidores e fornecedores. Por fim, deve-se apresentar e 

implementar a CIM ao nível estratégico. 

 

Enquanto a CIM for visto como apenas uma forma de aumentar as vendas (função 

táctica), a empresa não vai conseguir progredir pelas diferentes fases do modelo. Se, 

pelo contrário, for vista também como uma ferramenta estratégica, então a CIM pode 

aumentar a imagem da marca e da empresa, melhorando a sua relação entre os 

diferentes stakeholders (Kitchen & Burgmann, 2010). 

 

Nowan & Phellps (1994, citado em Kitchen & Burgmann, 2010) desenharam um 

modelo (figura 4 do Anexo) que orienta as empresas através da implementação do plano 

de CIM ao nível estratégico e táctico.  

 

Este modelo orienta a CIM para a imagem, comportamento e para a execução de uma 

correcta e actualizada base de dados. Tal como outros investigadores o disseram, o 

modelo de Nowan & Phellps (1994, citado em Kitchen & Burgmann, 2010) incentiva a 

implementação de diferentes mensagens dentro da mesma campanha, de forma a atingir 

diferentes públicos-alvo (Kitchen & Burgmann, 2010). 
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A significância deste modelo, é a sua durabilidade - desde que foi desenhado, em 1994, 

tem sido adoptado em várias empresas – porque exemplifica como a empresa pode ser 

orientada para o cliente através de actividades usadas para criar um mix de comunicação 

integrado ao nível táctico da publicidade e estratégico da campanha de comunicação 

(Kitchen & Burgmann, 2010). 

 

Baack & Clow (2007) apresentam um plano de CIM baseado em seis pontos (tabela 3 

do Anexo). O plano começa por analisar a análise da situação da empresa, identificando 

as ameaças e as oportunidades de marketing presentes no ambiente externo, bem como 

as forças e fraquezas do ambiente interno da empresa. Depois segue-se a definição dos 

objectivos de marketing a atingir, por exemplo aumento das vendas, aumento da quota 

de mercado, reposicionamento competitivo ou percepcionar a acções dos clientes. Com 

base neste segundo ponto, a terceira fase consiste na definição do orçamento de 

marketing e depois no alinhamento das estratégias de marketing, que devem ser 

aplicadas a todos os pontos do marketing mix, ao posicionamento, à diferenciação e à 

estratégia de marca. Em seguida, devem ser assentes a tácticas de marketing necessárias 

à actividade do dia-a-dia da empresa, de forma a suportar as estratégias de marketing. 

Finalmente devem ser desenhados modelos de avaliação da performance do plano de 

CIM (Baack & Clow, 2007). 

 

O plano de CIM que vamos seguir para a empresa Ttv é o apresentado por Baack & 

Clow (2007). 

 

3. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

A Total Vida – Cuidados Continuados de Saúde, Lda. é uma empresa privada 

vocacionada para a prestação de cuidados personalizados de saúde e bem-estar no 

domicílio do cliente, da infância à 3ª idade. 

 

Os objectivos da comunicação são: desenvolver a notoriedade a fim de aumentar a sua 

quota de mercado, ampliar a base de clientes, e estimular a repetição da compra.  

 

As principais áreas de comunicação da empresa identificadas são a publicidade, o 

database marketing, a comunicação na internet e a comunicação com os meios de 
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comunicação social. Dentro de cada área podemos identificar diversas tácticas como por 

exemplo a comunicação em revistas da especialidade, a criação de um website, a 

utilização da publicidade nos media tradicionais e a criação e utilização real de uma 

base de dados, actualizada e útil. 

 

4. ANÁLISE EXTERNA 

 

Em 2003, tal como hoje, iniciou-se uma vaga de reformas do sector da saúde, que por 

não terem sido concretizadas, levaram a muitas incertezas quanto ao rumo do sector, 

originando desmotivação entre os profissionais de saúde. 

 

A crise ainda não se fazia notar, e o estado da sociedade permitia investir na área dos 

cuidados de saúde ao domicílio, pois a demografia mostrava um aumento no índice de 

envelhecimento da população, das doenças crónicas e incapacitantes, deficientes 

respostas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para a área da dependência crónica, e 

estruturas familiares sem capacidade de apoio a cuidados aos seus familiares 

dependentes. 

 

Tendo em conta que a maioria da população portuguesa não tem recursos financeiros 

para suportar este tipo de cuidados personalizados, e que a saúde é uma área de negócio 

que necessita de grandes investimentos (só através de economias de escalas e 

consequente convergência de recursos, uma empresa na área da saúde cresce), apenas o 

Estado, os grandes grupos económicos e o sector social cooperativo, Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Misericórdias, podem ser os grandes 

players nesta área de negócio. 

 

4.1 ENVOLVENTES 

  

4.1.1 ECONÓMICA, DEMOGRÁFICA E SOCIAL 

A população residente em Portugal a 21 Março de 2011 era de 10 555 83 pessoas. 

Segundo o estudo preliminar dos Censos 2011, o crescimento da população teve uma 

evolução positiva, embora pouco significativa, ficando apenas nos 2%. O número de 

famílias aumentou 12%, o que significa que o número médio de pessoas por família 

diminuiu para 2,6 pessoas por família (INE, 2011). 
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Em Lisboa o número de residentes, no início de 2001, era de 2 815 851 pessoas o que 

mostra um aumento de 6% da população nesta região (figura 5 do Anexo), estando 

assim com um crescimento três vezes superior à média nacional (INE, 2011). 

 

A área da Grande Lisboa cresceu em população residente 5%, e a zona circundante 

cresceu no município de Mafra 41%, no de Cascais 20% e no de Vila Franca de Xira 

11%. Setúbal teve também um crescimento da população residente na ordem dos 9%, 

face a 2001. Alcochete, Montijo e Sesimbra, cresceram respectivamente 35%, 31% e 

31% respectivamente (INE, 2011). 

 

A população residente em Portugal, tem aumentado o nível da esperança média de vida 

(figura 6 do Anexo). Assim o número médio de anos que uma pessoa com 65 anos pode 

esperar viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento 

de referência, é de 82,05 anos para as mulheres e de 76,14 anos para os homens 

(Pordata, 2011). 

 

Em 2009, 17,8% da população portuguesa tinha mais de 65 anos (figura 7 do Anexo), e 

tendo em conta o contínuo aumento da esperança média de vida, este número deve 

aumentar (Pordata, 2011). 

 

O índice de envelhecimento em Portugal (figura 8 do Anexo), em 2009, era de 116,5%. 

O que significa que a população está envelhecida, pois o número de idosos é superior ao 

número da população activa (Pordata, 2011). 

 

 4.1.2 INSTITUCIONAL 

A prestação de cuidados de saúde em Portugal caracteriza-se pela co-existência de três 

sistemas: Serviço Nacional de Saúde (SNS), subsistemas públicos e privados 

específicos para determinadas categorias profissionais e seguros voluntários privados 

(Simões et al., 2010). O SNS é o principal sistema e foi criado pela Lei n.º 56/79, de 15 

de Setembro, como instrumento do Estado para assegurar o direito à protecção da saúde 

a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, bem como 

aos estrangeiros, em regime de reciprocidade, apátridas e refugiados políticos. O SNS 

integra todos os cuidados de saúde, desde a promoção e vigilância à prevenção da 
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doença, diagnóstico, tratamento e reabilitação médica e social (Ministério da Saúde, 

2011). 

 

Para fazer face ao índice de envelhecimento da população residente, houve necessidade 

de criar uma parceria entre os Ministérios do Trabalho e Solidariedade Social, e da 

Saúde com o objectivo de desenhar uma estratégia para desenvolver um conjunto de 

serviços adequados para responder à crescente necessidade de cuidados da população. A 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) surge assim pelo 

Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho, com o objectivo geral de “prestação de 

cuidados continuados integrados a pessoas que, independentemente da idade, se 

encontrem em situação de dependência” (Unidade de Missão para os Cuidados 

Continuados Integrados, 2009, p.4). 

 

A distribuição geográfica dos serviços de saúde e dos recursos humanos evidencia uma 

assimetria, com maior oferta no litoral relativamente ao interior (Ministério da Saúde, 

2011). 

 

4.1.3 CULTURAL  

A idade média dos reformados pela Segurança Social em Portugal, em 2009, era de 62,8 

anos (figura 9 do Anexo). Relativamente à população activa em 2009, existiam 61,3% 

de pensionistas em Portugal, e a pensão mínima da população portuguesa, em 2009, era 

de 243,3€ (figura 10 do Anexo) (Pordata, 2011). 

 

Tal como Maslow retratou na sua Pirâmide das Necessidades (King, 2010), os padrões 

de compra dos clientes deste tipo de serviço, regem-se por necessidades básicas, como 

por exemplo a necessidade de se sentir saudável e em segurança (ver figura 16 do 

anexo). Quando um cliente potencial decide usufruir deste tipo de serviço, ele vai seguir 

as suas necessidades primárias e vai procurar um serviço que o irá satisfazer e devolver 

o sentimento de segurança que procura.  

 

Para o cliente actual, o processo de compra do serviço da Ttv é feito através do hábito. 

Ou seja, o cliente que já conhece o serviço, sabe com o que pode contar, sabe que será 

bem atendido e por isso, volta a usar o mesmo serviço, da mesma empresa garantindo a 

satisfação das suas necessidades. O cliente tende a não correr riscos em áreas das 
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necessidades básicas, pois coloca à frente de questões monetárias, as questões 

relacionadas com a saúde e bem-estar. 

 

4.1.4 TECNOLÓGICA  

Portugal tem vindo a desenvolver o seu nível de tecnologia relativamente a 

comunicações digitais, nomeadamente na internet, também porque a população tem 

agora um acesso mais facilitado à utilização de computadores, seja em casa ou em 

espaços comunitários. Cada vez mais, os portugueses têm acesso à internet, e a 

população tem hoje em dia acesso às novas tecnologias que lhe permitem saber o que 

existe disponível no mercado, os direitos e os deveres individuais e fazer valer as suas 

opções (figura 11 do Anexo). 

 

Em 2009, Portugal tinha 47,9% dos agregados familiares com ligação à internet, sendo 

que esse valor subiu para quase 55% em 2010 (Pordata, 2011). 

 

Outro valor que importa reflectir é o facto de, em 2009, haver 16 051 044 assinaturas de 

telemóvel em Portugal (figura 12 do Anexo). O que irá espelhar-se nos acessos móveis 

à internet. 

 

4.2 GRUPOS DE PRESSÃO 

 

Os grupos de pressão na área da saúde e CC, pertencem a empresas que também elas 

prestam serviços de cuidados de saúde. São empresas dos grandes grupos económicos e 

do sector social cooperativo, no caso as IPSS e as Misericórdias. São grupos que 

influenciam e têm credibilidade junto dos consumidores deste serviço, movimentam-se 

bem junto dos meios da comunicação social, e jogam com o aumento de visibilidade 

que esta lhes pode conseguir, para que tenham uma maior visibilidade junto do 

mercado.  

 

Outro grupo de pressão muito presente nesta área, são as Entidades Reguladoras. 

Existem três que importam destacar: a Direcção Geral da Saúde, a Entidade Reguladora 

da Saúde, e o grupo INFARMED. Estas entidades são credíveis junto do público e têm 

acesso aos media por serem grandes organizações que estabelecem regras e regulam o 

mercado da saúde.  
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4.3 MEDIA E MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Os meios de comunicação são canais que divulgam e distribuem informação pelo 

público em geral. Existem meios de comunicação que poderão funcionar a favor de 

determinadas áreas de negócio. No caso da saúde, as revistas da especialidade são um 

dos meios de comunicação que interessa atingir, já que o público deste tipo de 

imprensa, são influenciadores de opinião para os clientes que procuram serviços de CC. 

É portanto recomendável que a Ttv se manifeste e promova a sua imagem em revistas 

destas categorias (por exemplo Publicações Ordem dos Enfermeiros, Sinais Vitais), 

informando que está no mercado e presta CC de saúde. Por outro lado, nota-se um boom 

de contactos por parte dos clientes quando, no Dia Mundial da Dor (11 Outubro) e Dia 

Mundial dos Cuidados Paliativos (8 Outubro), as revistas ou outros meios de 

comunicação exibem reportagens sobre o tema dos cuidados paliativos (uma área dentro 

dos CC). 

 

Também os meios tradicionais são de grande importância, pois folhetos, cartões-de-

visita e cartazes, dispostos em pontos de contacto com os clientes (actuais e potenciais) 

são ferramentas que vão aumentar a exposição da marca Ttv e dão a conhecer os seus 

serviços e, através de uma imagem cuidada, podem transmitir altos padrões de 

qualidade. O merchandising é uma forma de comunicação, por vezes muito subtil, mas 

de grande utilidade. Por exemplo através de ofertas simbólicas, mas úteis para o dia-a-

dia de um indivíduo, a empresa pode destacar-se e ficar na lembrança de um potencial 

cliente, quando este precisar dos serviços ao domicílio de uma empresa como a Ttv. 

Estamos a falar por exemplo de canetas, blocos de notas ou até pen USB que poderão ter 

simplesmente o logótipo (figura 15 do Anexo), a assinatura da marca e o contacto 

telefónico. 

 

Outro meio de comunicação que nos dias de hoje está presente em quase todos os lares e 

até em dispositivos móveis, é a internet. É quase imprescindível que a empresa tenha 

um website, onde disponha as informações, os contactos, o tipo de serviço e a imagem 

que pretende passar aos clientes (actuais e potenciais). Seja através de um computador, 

ou através do telemóvel (que hoje tem ligação Wi-fi), a internet é um ponto de contacto 

com os clientes. Sempre que é necessário fazer uma pesquisa rápida sobe algum tipo de 

produto ou serviço, os clientes dirigem a sua atenção a este meio de comunicação que 
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lhes permite encontrar, em poucos segundos, diversas empresas que fornecem o serviço 

que procuram. Cabe a cada empresa fazer-se destacar dos concorrentes. 

 

5. ANÁLISE INTERNA 

 

5.1 APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

O objectivo da Total Vida – Empresa de cuidados continuados de saúde Lda., é prestar 

cuidados de saúde, promovendo a melhor qualidade de vida possível, criando um 

ambiente de harmonia e de respeito pela privacidade e dignidade humana, que resultem 

na satisfação total das necessidades específicas de cada Indivíduo/Família. 

 

Destina-se a indivíduos/famílias que, por motivo de doença, deficiência ou outro 

impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das 

suas necessidades básicas e/ou actividades da vida diária. 

 

A sua metodologia de trabalho para por quatro etapas. Primeiro existe um contacto com 

o cliente, de seguida a equipa realiza uma visita para avaliar os cuidados que serão 

necessários, numa terceira fase existe uma avaliação dos objectivos do cliente/família, e 

por fim executa-se o planeamento das necessidades do cliente/família. 

 

A área de cobertura da Ttv restringe-se à área metropolitana de Lisboa e zona periférica. 

Responde às diferentes necessidades dos seus clientes, funcionando 24 horas por dia, 7 

dias por semana, 365 dias por ano. 

 

Sendo a Ttv uma empresa que presta um serviço de cuidados de saúde, esta engloba 

duas áreas importantes, os CC e os CP. Outra área com menos visibilidade, são os 

chamados actos isolados (por exemplo injectáveis ou pensos). Estes não têm grande 

importância, pois o Estado cobre esta vertente dos cuidados de saúde a custos muito 

menores, não sendo por isso uma área rentável para as empresas privadas de cuidados 

de saúde. 

 

De acordo com o Decreto-lei 101/2006 de 6 Junho, cuidados continuados integrados são 

um “conjunto de intervenções sequenciais de saúde e ou de apoio social, decorrente de 
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avaliação conjunta, centrado na recuperação global entendida como o processo 

terapêutico e de apoio social, activo e contínuo, que visa promover a autonomia 

melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através da sua 

reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social.” (Artigo 3º, Alínea a). 

Compreendem “a reabilitação, a readaptação e a reintegração social” e “a provisão e 

manutenção de conforto e qualidade de vida, mesmo em situações irrecuperáveis”, pelo 

que incluem a prestação de cuidados paliativos
2
, seguindo-se o consignado no Programa 

Nacional de Cuidados Paliativos (artigo 5, nº1). 

 

Por cuidados paliativos, este decrete de lei entende que são “cuidados activos, 

coordenados e globais, prestados por unidades e equipas específicas, em internamento 

ou no domicílio, a doentes em situação de sofrimento decorrente de doença severa e ou 

incurável em fase avançada e rapidamente progressiva, com o principal objectivo de 

promover o seu bem-estar e qualidade de vida.” (Artigo 3º, Alínea b). 

 

5.2 PORTFOLIO DE NEGÓCIOS 

 

Para responder às necessidades dos CC de saúde, a empresa inclui no seu portfolio de 

negócios áreas como: cuidados de enfermagem, cuidados médicos, apoio nas 

actividades de vida diária (higiene pessoal, acompanhamento diurno ou nocturno 

permanente ou pontual, acompanhamento nas deslocações ao exterior, preparação de 

refeições, entre outras), cuidados de medicina física e de reabilitação (fisioterapia, 

terapia da fala e ocupacional, entre outras), ajudas técnicas, informação facilitadora de 

acessos a serviços, apoio de nutricionista e apoio psicológico. 

 

5.3 EVOLUÇÃO DA PERFORMANCE DA EMPRESA 

 

A performance da empresa foi analisada através dos documentos contabilísticos dos 

anos de 2008, 2009 e 2010.  

 

As vendas têm vindo a crescer, o que significa que a empresa tem vendido mais os seus 

serviços de cuidados de saúde. O capital próprio, apesar de ter tido uma diminuição de 

2008 para 2009, apenas significa que a empresa teve custos que não foram suportados 

pelas vendas do ano, no entanto em 2010, pode-se verificar que houve um aumento do 
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capital próprio que suportou esses custos, mantendo a empresa a rota do crescimento. 

Ou seja, apesar do prejuízo em 2008 ser de (14.364,03) €, em 2009, o mesmo parâmetro 

diminui para (6.873,44) €, explicando assim uma evolução positiva na performance da 

empresa. 

 

TABELA 4 – DADOS CONTABILÍSTICOS DA EMPRESA TTV 

 2008 2009 2010 

Capital Próprio 11.524,76 4.651,32 6.576,68 

Resultado Líquido (14.364,03) (6.873,44) 1.925,36 

Prestação de Serviços 30.430,11 30.872,10 45.734,59 

 

5.4 IMAGEM E NOTORIEDADE 

 

A imagem da Ttv percepcionada pelos clientes é a de uma empresa que responde e 

corresponde aos padrões de qualidade por que se rege. A Ttv vive e cresce através dessa 

percepção positiva que os clientes ficam, depois de usufruírem dos serviços de saúde 

proporcionados. É uma empresa que tem vindo a crescer ao longo dos oito anos de 

existência, o que mostra comprometimento por parte da empresa, para com os seus 

valores e com os seus clientes.  

 

Os colaboradores estão satisfeitos com o trabalho que realizam e mostram-se 

disponíveis 24h/dia para responder a qualquer pedido dos seus clientes. Desde a 

formação inicial da equipa, houve uma aquisição de um recém-licenciado no ano de 

2010, ate até hoje se mantém na empresa.  

 

6. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

Os concorrentes que existem na área dos CC de saúde são os fornecidos pelo Estado, 

como o SNS e todas as IPSS/Misericórdias. Também as entidades privadas e público-

privadas, que actualmente pertencem aos grandes grupos económicos, são concorrentes 

da Ttv. O grupo Espírito Santo detém o Hospital da Luz, o grupo da Caixa Geral 

Depósitos detém o Hospital Lusíadas, e o Grupo Mello detém a Cuf. 
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A empresa Ttv, desconhece ter perdido um cliente em detrimento de uma empresa 

similar privada, já que a realidade em que actua é local, restringindo-se à Grande 

Lisboa. Os clientes que conhecem e já usufruíram do serviço, ficaram satisfeitos e por 

isso voltam e recomendam-na a terceiros. 

 

Os novos clientes têm algumas empresas concorrentes, que fornecem os mesmos 

serviços que a Ttv. Quando recorremos às Páginas Amarelas, podemos fazer uma rápida 

pesquisa pela zona de Lisboa, em empresas de cuidados continuados de saúde, e 

perceber que existem trinta e quatro empresas listadas sob esta área de negócio, entre 

elas a Domuspallium (Grupo Mello), a Companhia do Idoso, a Futuro Feliz em Família, 

Crysálida, e em décimo primeiro lugar encontra-se a Ttv. Quando se restringe à zona da 

sede da Ttv, Amadora, existe apenas mais uma empresa listada, a Abbott Laboratórios, 

mas que apenas comercializa produtos utilizados na prestação de cuidados continuados 

ao domicílio, não sendo por isso um concorrente da Ttv. 

 

7. ANÁLISE DE CLIENTES 

 

Os clientes da Ttv são maioritariamente pessoas com elevado poder de compra (este é 

um serviço caro), e/ou que a filosofia de vida preza o personalização do serviço e um 

contexto familiar mais intimista. 

 

Os potenciais clientes não identificam a Ttv como prestadora de serviços de saúde, pois 

não a conhecem no mercado. Ela só será uma empresa a considerar caso a informação 

sobre a mesma esteja disponibilizada e chegue desta forma ao cliente.  

 

Os clientes que contactam a Ttv chegam através de profissionais que tenham 

conhecimento da empresa (colegas da área e médicos), de antigos clientes da Ttv que a 

recomendem, ou através de uma pesquisa na internet. Os locais como centros de saúde, 

centros de dia e lares, farmácias e hospitais, são óptimos locais para disponibilizar esta 

informação, pois a saúde é uma área que se utiliza muito por recomendação. Logo se a 

Ttv estiver presente e conseguir apresentar-se neste locais específicos, os potenciais 

clientes vão saber da sua existência, e quando recomendados vão entrar em contacto 

com ela. 
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Os clientes que estão empresas concorrentes são clientes que têm opção de escolha no 

tipo de serviço que querem, que consigam obter informações sobre empresas de CC de 

saúde ou que habitem numa zona residencial fora do alcance da Ttv. 

 

8. ANÁLISE SWOT 

 

8.1 MISSÃO E VALORES 

 

Missão: Garantir a prestação de cuidados de saúde e bem-estar e apoio familiar a 

qualquer pessoa, independentemente da idade ou situação clínica, no seu domicílio. 

Valores: Responsabilidade, Humanismo e Excelência.   

 

8.2 ANÁLISE SWOT 

 

TABELA 5 – ANÁLISE SWOT 

 

 

9. ANÁLISE DE POSICIONAMENTO 
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A diferenciação da Ttv é actuar num nicho de mercado pequeno, clientes que precisam 

de cuidados de saúde ao domicílio situados na área da Grande Lisboa, e serem 

excelentes no trabalham que desenvolvem e que oferecem ao cliente.  

 

O posicionamento da empresa situa-se na área da categoria do produto, na qualidade dos 

serviços oferecidos. O serviço que oferece destaca-se dos da concorrência no âmbito 

dos cuidados paliativos (CP). A formação nesta área é muito recente em Portugal, e a 

primeira edição da pós-graduação em CP teve a presença de um dos colaboradores desta 

empresa, o que fez com que a Ttv ter lugar de destaque e seja muitas vezes referenciada 

quando os clientes perguntam aos seus médicos (influenciadores de opinião) se 

conhecem empresas na área. Posteriormente a Ttv tem sido chamada para entrevistas, 

ensino noutras edições da Pós-Graduação em CP e participação em estudos 

internacionais sobre o tema, o que lhes traz alguma visibilidade perante o público que 

procura serviços nesta área. 

 

10. OBJECTIVOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Os objectivos definidos para a Ttv são o desenvolvimento e aumento da notoriedade da 

marca, ainda que num nicho de mercado reduzido, estimulação a repetição da compra 

do serviço (muitos clientes voltam a contactar a empresa mais tarde) e ampliação da 

base de clientes, através das sucessivas recomendações dos colegas da área e antigos 

clientes. 

 

Estes objectivos podem ser alcançados através de diferentes formas de comunicação, 

todas elas tendo como objectivo principal trabalhar a imagem da empresa para que esta 

se destaque dos seus concorrentes. 

 

11. ESTRATÉGIA DA EMPRESA 

 

A estratégia de comunicação da empresa Ttv passa por trabalhar os segmentos de 

mercado que lhe interessa atingir e pelo posicionamento que a distingue dos seus 

concorrentes, através do qual os clientes a escolhem como empresa de CC de saúde 

domiciliários. 
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Quanto aos critérios de segmentação, sendo a Ttv uma micro-empresa cujos recursos 

são limitados, estão baseiam-se principalmente em localização geográfica e sócio-

demográficos e comportamento do consumidor. 

 

Geograficamente a empresa opera na área da grande Lisboa, e ocasionalmente 

arredores. Sendo os recursos humanos e logísticos restritos, esta é a dimensão 

geográfica que lhes é imposta. Os critérios sócio-demográficos regem-se pelos 

rendimentos das famílias, pois os serviços proporcionados por uma empresa particular 

de cuidados de saúde, não estão ao alcance de toda e qualquer família, mas sim aos que 

têm um alto ou elevado poder de compra. Quanto ao comportamento do consumidor, 

podemos ter em conta que a atitude face à experimentação também é importante, não só 

para o cliente actual, como para os potenciais clientes. A ocasião de compra também 

influencia a compra deste tipo de serviço, pois é quando se necessita de cuidados de 

saúde que se procuram estas empresas prestadoras do serviço em causa. Também pode 

se segmentar por critérios psicográficos (classe social), embora este não seja 

directamente aplicável. 

  

Os traços que distinguem a imagem da Ttv, permitindo ao público diferenciá-la das suas 

concorrentes são a personalização do serviço, possível porque a empresa actua numa 

área local, a preocupação na formação dos colaboradores em áreas que desenvolvam e 

façam crescer a empresa, e a especialização num conceito que só agora começa a ser 

desmistificado em Portugal, os CP. Assim a Ttv, apesar de se situar na área dos 

cuidados de saúde domiciliários como tantas outras, consegue destacar-se por ter em 

conta a satisfação dos seus clientes em qualquer altura e ter uma equipa especializada 

numa área em que poucos têm. 

 

12. PÚBLICOS-ALVO 

 

Os públicos-alvo da empresa Ttv são variados, embora estejam todos correlacionados 

entre si pela área da saúde. Por isso, existem três grandes níveis de utilizadores que, 

directa ou indirectamente, são cruciais para o crescimento da empresa. Em 1º lugar são 

os utilizadores reais do serviço, clientes que precisam e contratam a empresa para os 

cuidados de saúde ao domicílio. Em 2º e 3º lugares estão as entidades que poderão 

funcionar como impulsionadores e angariadores de clientes de 1º nível, são elas, 
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respectivamente, hospitais, centros de saúde e farmácias, e lares e centros de dia 

(nomeadamente dos grupos económicos que as detenham, pois pertencem a um 

segmento com alto poder de compra). 

 

FIGURA 18 – PÚBLICOS-ALVO DA TTV 

 

 

 

 

 

 

 

13. ÁREAS DE ACTUAÇÃO NA COMUNICAÇÃO  

 

A Ttv tem uma fraca comunicação dos seus serviços. Houve no início um investimento 

em publicidade, em folhetos (figura 13 do anexo), decoração da carrinha (figura14 do 

anexo) que se desloca aos domicílios, fardas (figura 14 do anexo) e equipamentos 

necessários ao funcionamento da empresa, mas não houve um grande acréscimo de 

clientes devido a esta publicidade (por exemplo através da publicidade presente na 

carrinha, houve um cliente a contactar a empresa). 

 

A Ttv vive das recomendações como forma de angariar clientes, e este é um meio de 

comunicação que tem resultado bastante bem. Desta forma a Ttv tem se estabelecido no 

mercado e, quase sem dar por isso, tem vindo a ganhar e a conquistar objectivos de 

comunicação muito importantes para qualquer empresa que tenha por objectivo crescer 

e ter lucros. 

 

No entanto existem mais formas de actuação que poderiam servir de catapulta à Ttv, 

fazendo ganhar visibilidade no mercado.  

 

A comunicação do serviço em feiras da especialidade é uma forma de dar a conhecer a 

empresa e os seus serviços a indivíduos do meio, que servem de influenciadores de 

opinião. Outra forma é através de publicidade ou pequenos advertorials, que são uma 

forma de publicidade, onde a empresa descreve por meio de palavras a sua empresa, os 

3º Nível 

2º Nível 

1º Nível 

Centros de dia e lares 

Hospitais, centros de 

saúde e farmácias 

Utilizadores do serviço 
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serviços que oferece, pode até contar uma história que retrate a qualidade dos seus 

serviços, de forma a chegar aos clientes, e a colegas da mesma área que podem depois 

recomendar os seus serviços. 

 

A comunicação na internet é também muito importante, pois este meio digital é hoje 

muito utilizados pela população, seja nos computadores pessoais, ou nos dispositivos 

móveis, através de wi-fi que permite ligar à internet e obter informações sobre tudo de 

forma quase instantânea. O facto da Ttv estar presente na internet, vai permitir aos 

clientes, que procuram informações sobre este serviço, conhecerem a empresa, os seus 

serviços e a forma de contacto. 

 

A publicidade na sua forma mais pura, é também muito importante. Através de folhetos, 

de imprensas em revistas da especialidade ou em revistas lidas pelo seu público-alvo 

(classe social alta, média alta) ou de cartazes em locais frequentados pelo seu público, é 

uma forma rápida e relativamente simples de mostrar a empresa e as suas capacidades 

da área dos cuidados de saúde domiciliários. Outra forma de publicidade que pode ser 

pouco dispendiosa e que fica na lembrança de muitos indivíduos é através de pequenas 

peças de merchandising úteis a qualquer pessoa comum, como canetas, blocos de notas 

ou até pens USB. Basta ter o logo, imagem e telefone de contacto inscrito nas peças, 

para que as pessoas se lembrem da empresa quando precisarem de serviços do género. 

 

Por fim, uma base de dados actualizada, com informações úteis e relevantes sobre os 

clientes que usufruam do serviço, é importante e pode ser uma forma de contacto da 

empresa, uma forma de envio de pequenas lembranças e mostrar ao cliente que o 

contacto não termina após o término da prestação dos cuidados de saúde. Mostra que 

existe preocupação em seguir a família e o paciente, e não estão apenas interessados no 

serviço, no momento em que ele ocorre. 

 

14. MENSAGEM 

 

A mensagem utilizada pela empresa para comunicar os seus valores e a sua missão tem 

um pouco de racional e de emocional. 

“Cuidamos de si e da sua família no seu lar” 
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Esta mensagem está de acordo com o objectivo da empresa que passa por prestar 

cuidados de saúde, melhorando a qualidade de vida sempre que possível, satisfazendo as 

necessidades específicas de cada indivíduo e envolvendo a família no tratamento. 

 

A mensagem passa na perfeição as qualidades que a empresa quer transmitir sobre si, e 

a informação que é necessária chegar ao público, de forma a que este perceba qual o 

núcleo da sua actividade. 

 

No que respeita à imagem física da Ttv, esta foi pensada e elaborada tendo em conta a 

área de negócio em que se insere, a saúde. O logo e imagem da empresa (figura 19 do 

anexo) vive das cores azuis, variando entre duas tonalidades. O azul é uma cor com 

associações ligadas à área da saúde, pois é associada à tranquilidade, à compreensão, à 

limpeza e à higiene. 

 

Quanto às imagens, foram escolhidos os gansos, que significam vida, movimento e 

liberdade. Mais importante que o animal escolhido, é o facto de serem três e estarem na 

posição de voo, mostrando o trabalho de equipa, qualidade muito presente na equipa de 

colaboradores da Ttv. 

 

15. ORÇAMENTAÇÃO E CALENDARIZAÇÃO 

 

O orçamento anual é fixado sobretudo pelo controlo das despesas indispensáveis à vida 

e ao funcionamento da actividade da empresa. 

 

Quanto à área da comunicação, não é direccionada uma parte do budget especificamente 

para tal. Inicialmente, foi feito quando a empresa necessitou de se apresentar ao 

mercado, através de folhetos e decoração da carrinha utilizada nas deslocações aos 

domicílios dos seus clientes. No entanto verificou-se que o crescimento da carteira de 

clientes não se traduziu por mais ou menos investimento em comunicação. 

 

Para haver um controlo, viável, dos custos fixos e variáveis de comunicação, deveria ser 

efectuado um orçamento anual, onde se deve referir que percentagem é destinada a cada 

área. As áreas que mais destaque têm, para merecem especial atenção no orçamento são 
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a comunicação interna (base de dados e website), de media (feiras e revistas da 

especialidade, folhetos e imprensas) e ao cliente (merchandising). 

 

TABELA 6 – ORÇAMENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

Comunicação Percentagem (%) 

Base de dados 10 

Website 10 

Feiras da Especialidade 10 

Revistas da Especialidade 10 

Imprensas 25 

Folhetos 20 

Merchandising 15 

Total 100 

 

Quanto à calendarização das actividades da empresa Ttv, esta vai evidenciar as áreas 

mais importantes que serão desenvolvidas no lado da comunicação, tendo em conta que 

poderão ser alteradas, conforme o volume de trabalho da empresa. 

 

TABELA 7 - CALENDARIZAÇÃO 

2012  Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1. Comunicação 

Interna 
            

Base de Dados             

Website             

2. Comunicação 

Media 
            

Feiras da 

Especialidade 
            

Revistas da 

Especialidade 
            

Imprensas              

3. Comunicação 

Cliente 
            

Folhetos             

Merchandising             

 

16. AVALIAÇÃO E CONTROLO 

 

Para avaliar se as áreas de actuação da empresa, estão a ter efeitos positivos na 

comunicação da empresa e se estamos a atingir os objectivos a que nos 

comprometemos, vamos medir antes de implementá-las para saber como está a 

comunicação a ser percepcionada pelos clientes e público-alvo. Depois de 

implementarmos as actividades de comunicação, vamos medir de novo, tendo em conta 
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os indicadores e variáveis, para perceber se houve um aumento positivo na imagem e 

notoriedade da empresa, se conseguimos ampliar a base de clientes e se existe um 

padrão de repetição quando é necessário voltar a contratar serviços de CC de saúde. 

 

Os indicadores e variáveis a ter em conta são a variação do número de pacientes, visitas 

ao website, gestão e funcionamento da base de dados. Também deverá ser aplicado um 

questionário, a desenvolver, aos clientes a partir do momento em que seja 

implementado o plano de CIM, onde se perceba como é que o cliente teve 

conhecimento da empresa. Desta forma será possível perceber qual dos pontos de 

contacto funciona melhor e atinge mais clientes. 

 

17. CONCLUSÕES 

 

A Total Vida – Cuidados Continuados de Saúde Lda. é uma empresa de micro-empresa, 

seis pessoas (quatro enfermeiros e dois auxiliares) com uma estratégia de harmónio em 

recursos humanos, ou seja, pode contratar prestação de serviços de qualquer 

profissional, caso seja necessário: médico, psicólogo; fisioterapeuta, entre outros. Assim 

é facilmente perceptível que num contexto acentuado de crise poderá ser difícil a sua 

sobrevivência. 

 

Após análise dos parâmetros analisados para a execução do Plano de CIM para a Ttv, 

pode-se concluir: 

- Com o objectivo de expandir o negócio para outras áreas regionais (pois podem-se 

revelar mercados interessantes, tais como regiões do interior onde os cuidados de saúde 

não chegam à população de forma acessível) torna-se necessário efectuar estudos de 

viabilidade para confirmar se o investimento valerá a pena. Esses estudos serão úteis no 

sentido de aferir as oportunidades de mercado e a capacidade de auto-financiamento das 

populações abrangidas em causa. 

 

- Se a empresa quiser crescer, terá de fazer um esforço para dinamizar as acções de 

marketing, começando por investir em áreas de actuação que lhe vão aumentar a 

visibilidade na área de negócio dos CC, através de website, apresentação da empresa em 

locais onde o público-alvo seja frequentador, através de participação em feiras e 

reportagens em revistas da especialidade, entre outras formas descritas no plano. 
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- Mais tarde, a empresa deve fazer uma manutenção e um refresh das actividades de 

comunicação, como por exemplo, renovar o site puxando tráfego para o mesmo, 

divulgar nas revistas da especialidade, ou na imprensa que o seu público-alvo lê, uma 

publicidade sobre a Ttv e os seus serviços.  
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FIGURA 1 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

 

Fonte: Adaptado de Holm (2006) 

 

FIGURA 2 – MODELO DO PLANO DE CIM DE FILL (2002) 

 

Fonte: adaptado de Fill (2002) 

 

TABELA 2 - MODELO DO PLANO DE CIM DE PICKTON AND BRODERICK 

(2005) 

Pesquisa & Análise  
1 

Público-Alvo  

Orçamento 

2 Objectivos 

Estratégia  

Táctica  
3 

Implementação  

Controlo 4 

 

Fonte: adaptado de Pickton e Broderick (2005) 
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FIGURA 3 – MODELO DO PLANO DE CIM DE KITCHEN E SCHULTZ (2001) 

 

Fonte: adaptado de Kitchen e Schultz (2001) 

 

FIGURA 4 – MODELO DO PLANO DE CIM DE NOWAN E PHELLPS (1994) 

 

Fonte: adaptado de Nowak e Phelps (1994) 

 

TABELA 3 – MODELO DO PLANO DE CIM DE BAACK & CLOW (2007) 

Análise da situação empresa 

Objectivos de marketing 

Definição do orçamento de marketing 

Estratégias de marketing 

Tácticas de marketing 

Modelos de avaliação 

Fonte: Baack & Clow (2007) 
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FIGURA 5 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

Fonte: Censos 2011 – Resultados Preliminares, Junho 2011 

 

FIGURA 6 – ESPERANÇA MÉDIA DE VIDA AOS 65 ANOS, TOTAL E POR 

SEXO 

 

Fonte: Pordata, 2009 

 

FIGURA 7 – IDOSOS COM 65 ANOS E MAIS 

 

Fonte: INE, Pordata, 2009 
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FIGURA 8 – ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO 

 

Fonte: INE, Pordata, 2009 

 

FIGURA 9 - IDADE MÉDIA DA REFORMA (SEGURANÇA SOCIAL) 

 

Fonte: INE, Pordata, 2009 

FIGURA 10 – PENSÃO MÍNIMA 

 

Fonte: INE, Pordata, 2009 



Dulce Marques Guarda 
ISEG 2010/2011                                      47 

 

FIGURA 11 – AGREGADOS DOMÉSTICOS COM COMPUTADOR, COM 

LIGAÇÃO À INTERNET ATRAVÉS DE BANDA LARGA (%) 

 

Fonte: Pordata, 2010 

 

FIGURA 12 – NÚMERO DE ASSINATURAS DE TELEMÓVEL 

 

Fonte: INE, ANACOM, Pordata, 2009 

 

FIGURA 13 - FOLHETO DA EMPRESA TOTAL VIDA 
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FIGURA 14 - DECORAÇÃO DA CARRINHA DE DOMICÍLIOS E FARDAS 

DOS COLABORADORES 

       

 

FIGURA 15 – LOGÓTIPO DA TOTAL VIDA – CUIDADOS CONTINUADOS 

DE SAÚDE, LDA. 

TOTALvida
iiiiiiiiiiiiiii

Cuidados Continuados de Saúde, Lda.  
 

FIGURA 16 –PIRÂMIDE DE MASLOW 

 

Adaptado de Paul W. King (2010) 
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FEIRAS DA ESPECIALIDADE 

 

 A feira Idade do Saber apresenta produtos e serviços de Saúde, 

Turismo e Bem-Estar voltados para o mercado da Terceira Idade.  É o 

ponto de encontro das empresas deste sector que apresentam as 

últimas novidades e tendências para o público em geral.   

Local: Exponor, Porto (Portugal)  

Data: 25 Novembro 2011 a 27 Novembro, 2011  

  

A feira Bienal Normédica apresenta os avanços relacionados com 

equipamentos e tecnologia aplicada á medicina, cirurgia e cuidado da 

saúde. Esta feira atrai a médicos, técnicos de saúde e especialistas em reabilitação, 

terapeutas, trabalhadores sociais, professores, oradores e o público em geral. 

Local: Exponor, Porto (Portugal)  

Data: 5 Maio 2011 a 8 Maio 2011  

  

Salão de saúde e bem-estar reúne diversas empresas, produtos, 

equipamentos e serviços dedicados a alcançar uma melhor qualidade de vida. O 

evento é aberto tanto para profissionais como para o público em geral, que vai conhecer 

as últimas propostas, ofertas e tendências para o segmento.  

Local: Exponor, Porto (Portugal)  

Data: 5 Maio 2011 a 8 Maio 2011  

 

REVISTAS DA ESPECIALIDADE 

- Publicações da Ordem dos Enfermeiros (mensal) 

- Revista Sinais Vitais (Bimestral) 

ENTREVISTA À EQUIPA GESTORA DA TOTAL VIDA 

 

Desde já obrigada por autorizar a realização deste estudo que se integra na tese de mestrado que 

pretende estudar o Plano de Comunicação Integrada em Makerting da Total Vida. A entrevista será 

gravada com o intuito de analisar em profundidade a respostas posteriormente. Obrigada. 

 

- Hirondina Guarda  

Licenciatura Em Enfermagem 

http://www.nfeiras.com/porto/
http://www.nfeiras.com/portugal/
http://www.nfeiras.com/porto/
http://www.nfeiras.com/portugal/
http://www.nfeiras.com/porto/
http://www.nfeiras.com/portugal/
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PG/Mestrados em Cuidados Paliativos 

Ocupação Profissional Enfermeira 

 

- Maria João Bernardo 

Licenciatura Em Enfermagem e Investigação social 

PG/Mestrados em Saúde Pública e Gestão de Serviços de Saúde  

Ocupação Profissional Enfermeira 

 

- José Cassiano (JC) (jcassiano@hotmail.com) 

Licenciatura Em Enfermagem 

PG/Mestrados em Saúde Pública e Gestão de Serviços de Saúde 

Ocupação Profissional Enfermeiro 

 

- Teresa Durão  

Licenciatura  9º ano de escolaridade 

PG/Mestrados  - - 

Ocupação Profissional Assistente familiar 

 

1- Como surgiu a ideia de abrir uma empresa de CC a nível particular? 

JC : Em 2003, tal como hoje uma vaga de reformas do sector da saúde ao serem iniciadas e não 

concretizadas, levaram a uma “montanha russa” de incertezas quanto ao rumo do sector, e para quem nele 

trabalhava, uma onda de desmotivação crescente entre os profissionais. O clima de crise não era o de 

hoje, e a fotografia social do contexto, permitia ser ousado na perspectiva deste negócio, pois a 

demografia mostra-nos um crescente envelhecimento da população; o aumento das doenças crónicas e 

incapacitantes, deficientes respostas do Serviço Nacional de Saúde para a área da dependência crónica, 

estruturas familiares sem capacidade de apoio a cuidados aos seus familiares dependentes 

 

2- A nível externo sente que existe mercado para a vossa área de negócio? 

JC : Sim, pela razões que evoquei na resposta à última  parte da pergunta anterior.  

Mas, porque a maioria da população portuguesa não tem recursos financeiros para suportar este tipo de 

cuidados personalizados e … 

Mas também, porque a saúde é uma área de negócio, que necessita de grandes investimentos, onde só 

assegurando uma boa economia de escala e consequente convergência de recursos, se pode levar este 

negócio mais longe, e neste contexto, só entram como protagonistas principais neste “filme” o Estado, os 

grandes grupos económicos, e o sector social cooperativo (IPSS e Misericórdias). 

 

 

3- Que grupos de pressão, ou entidades reguladoras, existem na área a saúde, mais propriamente na 

área dos CC? 

JC: Grupos de pressão… não lhe posso chamar assim, mas a realidade diz-nos que este “osso” muita 

gente o quer : grandes grupos económicos, e o sector social cooperativo (IPSS e Misericórdias). 

Entidades Reguladoras : A Direcção Geral da Saúde (DGS) e a  Entidade Reguladora da Saúde (ERS), 

INFARMED 

 

4- Qual a missão da total vida? Por que valores se regem? 

Missão : Garantir a prestação de cuidados de saúde e bem estar e apoio familiar a qualquer pessoa, 

independentemente da idade ou situação clínica, no seu domicílio 

Valores : Responsabilidade, Humanismo e Excelência.   

 

5- Seguem uma orientação de que tipo? Virada para o negócio, para o cliente ou para o mercado? 

Uma orientação de critérios científicos e das melhores boas práticas. Sempre, virada para o  cliente, sem 

qualquer veleidade de atropelos éticos e deontológicos e de cariz técnico-científico do conhecimento do 

actual estado da arte.   

 

6- Quais são os principais concorrentes da Total Vida? 

Os nossos concorrentes não são directos, pelo menos por agora – diria mesmo que desconheço ter perdido 

um cliente em detrimento de uma empresa similar privada - , pois a nossa realidade é local ( Grande 

Lisboa) , não abundam respostas semelhantes , inerrogo-me porquê? E eventualmente sei porquê? Não 

querem combater com “Golias”!!. Mas poderei dizer que: 

mailto:jcassiano@hotmail.com
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Institucionais : O Serviço Nacional de Saúde (SNS) e todas as IPSS/ Misericórdias – muitas delas 

finaciadas com dinheiro público a título de comparticipações da Segurança Social 

Privadas : Todas as respostas actualmente no terreno dos grandes grupos económicos – Espirito Santo : H 

da Luz, Cx Geral Depósitos: H Lusíadas,Mello: Cuf.  

 

7- Têm algum cuidado para seguir a actividade dos concorrentes e tentarem perceber onde podem se 

destacar? 

Não, pelas razões evocadas. Não temos grau de comparação pois somos pigmeus na terra de Gulliver. 

 

8- Existe algum fator que vos destaque da concorrência? Qual? 

Existe. Actuarmos num pequeníssimo nicho de mercado, termos uma gestão espartana e sermos 

excelentes nos poucos clientes que temos  (8 anos = 202 clientes). Temos a noção que a nossa carteira de 

clientes, cresce muito lentamente, porque cresce da publicidade boca-a-boca, de quem já 

necessitou/utilizou dos nossos serviços. 

 

9- Qual a estratégia face a concorrência? Porquê esta escolha? 

Face à  concorrência não temos, por não ter sido captada como ameaçadora. 

 

10- Que orientação segue no seu negócio? Orienta-o para as pessoas, para o cliente ou para o 

crescimento? 

Segue orientado para as pessoas – os clientes e os colaboradores. E contra todas as leis de gestão 

difilcilmente para o crescimento, face ao contexto sócio-económico dos portugueses e das respostas do 

Estado e do Sector Social no mercado – autênticos Golias – tal facto, levar-nos-ia a um aumento da 

logistica e consequente investimento, que dificilmente seria garantido o seu retorno. 

 

11- Que tipo de inovações podem ou tendem a surgir na área dos CC? Conseguem cobrir esses avanços? 

E a vossa concorrência, sente que consegue estar na linha da frente? 

Admito que muitas. Em países como os EUA existe um vasto leque de ofertas de serviços de saúde e bem 

estar no domícilio (Rx; variados serviços de conceito “Bem Estar”; hospitalização no domícilio, etc) 

 

12- Que tipo de clientes tem a Total Vida? 

Pessoas com recursos financeiros altos e/ou com uma filosofia de vida que preza o personalismo e o 

contexto familiar mais intimista (tipo viver e morrer junto dos meus no meu lar)  

 

13- Que tipo de clientes tem os seus concorrentes? 

Desconheço. Mas admito que tenham clientes sem capacidade de optar, e/ou com opção para um 

intervenção mais residencial, logo colectiva, com toda personalização que nesses serviços também possa 

existir. 

14- Sente que existe uma área de potenciais clientes que ainda não fizeram a escolha entre a Total Vida e 

a concorrência? 

Admito que sim , se conhecerem os nossos serviços. 

 

15- Qual a estratégia que segue a Total Vida face à estratégia dos concorrentes? 

Não temos qualquer estratégia para a concorrência, porque não a sentimos directamente, ao nível de 

parceiros com escala igual à nossa. 

 

16- Sente que a estratégia que a Total Vida quer seguir, é a mesma percepcionada pelos seus clientes? 

Admito que sim , se utilizarem os nossos serviços de forma continuada. 

 

17- Como comunica com o seu público-alvo? Que tipo de meios de comunicação utiliza? 

Utilizamos os comuns: contactos telefónicos; folhetos publicitam a nossa existência, site na internet, junto 

de profissionais de  serviços sociais de instituições. 

 

18- Que tipo de mensagem utiliza para comunicar a imagem da empresa? Mais emocional ou racional? 

Um mix. “Cuidamos de si e da sua família no seu lar”. 

 

19- Existe alguma linha de pensamento, algum tipo de estrutura pensada por detrás do logo Total Vida e 

das suas cores? Qual e porquê? 

Sim. Vida, Movimento, Liberdade. Azul, horizontes. 

 “Cuidamos de si e da sua família no seu lar”. 
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TOTALvida
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Cuidados Continuados de Saúde, Lda.  
 

(HG) Está relacionada com o "Lição dos Gansos". O nosso logo tem gansos porque achámos interessante 

esta caracteristíca dos ganços. 

 

20- Como é que a Total Vida se mantém a par das evoluções dos hábitos de consumos? Adapta o 

conceito aos tempos ou não? 

Segundo o actual conceito do estado da arte e da consequente adaptação das melhores praticas, das 

profissões dos nossos colaboradores. 

 

21- Que tipo de estudos realiza ou consulta para tomar as decisões relevantes para o funcionamento da 

empresa? 

Documentos normativos e/ou legislativos inerentes à actividade emanados pelas entidades do sector – 

DGS, Infarmed, ERS, etc  e/ou às carreiras profissionais dos profissionais que colaboram com a 

TotalVida 

 

22- O público que utiliza os CC, hoje em dia reconhece a Total Vida?  

Não. Apenas se tal informação sobre serviços privados neste sector for procurado, via profissionais, 

antigos clientes ou “googlando” 

 

23- Quando se define o orçamento anual, existem algum tipo de preocupação em afectar fatias ás 

diferentes partes da empresa?  

Não. Não estamos nesse estadio de desenvolvimento, diria antes, de necessidade. O orçamento anual é 

fixado sobretudo pelo controlo da despesa – quer dizer nas despesas indispensáveis à vida da empresa 

 

24- Direcionam algum budget para a área da comunicação? Esse budget (se existente) fica, em média, 

com que percentagem para o marketing da Total Vida? 

Não. Fize-mo-lo numa fase de arranque da empresa, no sentido da sua iniciação. Verificámos que o 

crescimento da carteira de clientes não se traduz por mais ou menos investimento nesta área. 

 

 

25- Algum dado ou informação extra que queira acrescentar? 

Somos uma empresa de pequena escala (mico-microempresa) – 6 pessoas  (4 enf e dois auxiliares)– com 

uma estratégia de harmónio em rec humanos que pode contratar prestação de serviços de qq profissional : 

medico, psicólogo; fisioterapeuta, etc.  

Orientada para as pessoas – os clientes e os colaboradores. E contra todas as leis de gestão difilcilmente 

para o crescimento, face ao contexto sócio-económico dos portugueses e das respostas do Estado e do 

Sector Social no mercado – autênticos “Golias” – tal facto, levar-nos-ia a um aumento da logistica. Com 

estrutura controlada, com um modelo de pouco risco e consequente pouco investimento, pois que 

dificilmente seria garantido o seu retorno.  

Reconhecemos que num contexto acentuado de crise poderemos não sobreviver. 

 

 

Obrigada mais uma vez pelo tempo disponibilizado. Após o término da tese, o trabalho será divulgado 

para futuros estudos académicos e será entregue uma cópia à empresa Total Vida. 
 

 

 

 

 


