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RESUMO 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que, em 2050, 19% da 

população brasileira terá 60 anos de idade ou mais. O atual cenário mundial é de 

transição demográfica: nascem menos pessoas e se vive mais. A partir dessa nova 

realidade, são observadas novas oportunidades para atendimento do idoso em 

domicílio. Nesse cenário, as empresas de cuidadores de idosos crescem 

desorganizadamente, portanto surge uma oportunidade que envolve o cuidado de 

longa permanência em ambientes domiciliar prestado exclusivamente pelo cuidador 

de idosos. Essas empresas não dispõem de um sistema de gestão da informação 

diária que garanta a conduta clínica da equipe multiprofissional e gerar indicadores de 

qualidade dos serviços prestados, o que levou a Escolha Certa – Cuidadores de 

Pessoas, observar novas tendências de mercado relacionado ao público longevo. 

Tendo em vista a quantidade de informações manuscritas em cadernos sendo 

perdidas, os gestores passaram a avaliar a importância do armazenamento das 

informações geradas diariamente acerca do cuidado com o idoso, informações 

essenciais para a gestão da qualidade desses serviços. Embora o armazenamento 

dos dados e dos registros assistenciais não seja novo e ocorra em outros segmentos 

de saúde no Brasil, tais como hospitais, Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI), home care e clínicas, um serviço de atenção domiciliar prestado apenas 

por cuidadores formais é inovador no Brasil. Esse trabalho aplicado trata-se de um 

plano de negócio para uma startup de inovação e tecnologia em gestão da informação, 

cujo objetivo é analisar a viabilidade da implantação de um sistema de tecnologia para 

captar, armazenar e validar as informações diárias do cuidado domiciliar prestado 

exclusivamente pelo cuidador de idosos, e verificar o quanto essas informações 

podem contribuir para a gestão da qualidade dos serviços prestados pelas empresas 

de cuidadores de idosos. A homologação do sistema dar-se-á na Escolha Certa que, 

a princípio, buscou apenas gerar valor ao serviço prestado.  

Palavras-chave: Registros eletrônicos em saúde, Indicadores de Qualidade em 

Assistência a Saúde, Serviços de Saúde para Idosos, Inovação, Tecnologia da 

Informação 

 



  

ABSTRACT 

 

The Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) Estimate that in 2050, 19% 

of the Brazilian population will be 60 years old or more. The actual scenario of 

demographic transition: less children are born and on the other hand, people live 

longer. From this reality, new opportunities are observed, such as the homecare to 

elderly. Despite this, companies responsible for takin care of old people are increasing 

in an disorganized way, however a new opportunity comes up related to the longer 

homecare provided exclusively by the elderly caregivers. These companies do not 

have a system to manage the daily information that guarantee the clinic conduction of 

multi professional team and for the provided services then led the company 

“EscolhaCerta-Cuidadores de Pessoas”, to observe new market tendencies related to 

long lived population. Having this in mind the amount of information written In 

notebooks being lost, the managers started to evaluate the importance of storage data 

generated daily among the elderly caregivers, which essential for the quality 

management of these services. Although, the data storage and the essential registers 

are not  new and occur in another health segments In Brazil, such as hospitals, Long-

Term Institutions for the Elderly (ILPI), home care and clinics, a new service of domicile 

attention provided only by formal caregivers is innovative in Brazil. This job is a 

business plan for a startup of innovation and technology in management of information, 

whose objective is to analyze the viability of importance of a technological system to 

capture, to store and validate the daily information about home care provided with 

exclusivity by caregivers, and to check how these information could contribute to the 

quality management of the services provided by companies of senior homecare. The 

homologation of the system will occur in the company Escolha Certa that, at first, 

sought only to generate value to the services provided. 

  

Key words: Electronic health records, Health Care Quality Indicators, Health Services 

for the Elderly, Innovation, Information Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

Globalmente vive-se em um tempo no qual a expectativa de vida populacional tem 

aumentado significativamente, fato esse que vem trazendo ao mundo uma 

preocupação com a inversão da Pirâmide Etária Populacional, ocasionada pela queda 

na taxa de natalidade e aumento na expectativa de vida. Conforme Vasconcelos e 

Gomes (2012), essa ocorrência está associada à passagem de uma sociedade rural 

e tradicional com altas taxas de natalidade e mortalidade, para uma sociedade urbana 

e moderna, com baixas taxas de natalidade e mortalidade, consequentemente maior 

longevidade. São vários os fatores que levam a essa alteração populacional, entre os 

quais os  relacionados às políticas de atenção à saúde, à inovação tecnológica e ao 

acesso, constituindo o esquema da transição.  

O Brasil tem sido altamente impactado no processo de crescimento populacional com 

idade superior a 60 anos, devido ao aumento da expectativa de vida de sua população 

vida (IBGE, 2018). A pesquisa mostra que, de 2012 a 2017, a população de idosos 

cresceu 18%, com um aumento de 30 milhões de pessoas.  

 Figura 1 – Pirâmide etária Brasil: 1960-2019-2050 

 
Fonte: PIRÂMIDES POPULACIONAIS DO MUNDO (2019).  

A transição demográfica não é um fenômeno apenas nacional ou de regiões 

subdesenvolvidas; países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América (EUA) 

e o Continente Europeu, também têm sofrido mudanças nas políticas de atenção à 

população. Para São José e Teixeira (2014), o envelhecimento demográfico da União 

Europeia (UE) é considerado um problema, porque  sua ocorrência indica uma 

redução da População Economicamente Ativa (PEA), que seria o número de 
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habitantes aptos a trabalhar (geralmente entre 15 e 60 anos), diminuindo assim a 

sustentabilidade da economia interna em razão da queda da participação ativa no 

país.  

 Figura 2 – Pirâmide etária UE: 1960-2019-2050 

 
Fonte: PIRÂMIDES POPULACIONAIS DO MUNDO (2019).  

Já os EUA, na década de 80, passavam por grandes acontecimentos históricos; no 

entanto, como ocorria no mundo, a presença da mulher no mercado de trabalho ainda 

era pequena, sendo esse o fator principal da elevação da taxa de natalidade, 

verificada por meio de um comparativo entre 1960 e a expectativa de vida em 2050, 

o qual aponta a transição sofrida pelo país, tão quanto o Brasil e a Europa, tornando-

se importante nas décadas seguintes (SILVA; SILVA, 2009). 

Figura 3 – Pirâmide etária EUA: 1960-2019-2050 

 

 

 

 

Fonte: PIRÂMIDES POPULACIONAIS DO MUNDO (2019).  

Todos os dados indicados justificam a introdução de inovações para uma população 

que cresce em larga escala.  

De acordo com o site da Fundação Sistema Estadual de Dados (SEADE), a cidade de 

São Paulo tem um aumento da população longeva contra a diminuição da taxa de 

natalidade; além disso, o índice de envelhecimento no estado é de 78,13%, o que 
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justifica novas ações de políticas de atenção, tanto quanto investimentos e tecnologias 

para a assistência. 

À medida que a população envelhece, as limitações físicas começam a 
influenciar atividades da vida diária. Estima-se que 21% da população com 
65 anos ou mais tem um prejuízo. Isso inclui catarata, degeneração macular 
e óculos bifocais, que tornam a visualização tela de computador difícil. 
Deficiência auditiva para pessoas com idades entre 64 e 74 anos estão 
presentes em 24% da população e 40% em idades acima de 75 anos. Artrite 
e outras condições reumáticas podem limitar a extremidade superior 
mobilidade; o CDC reporta que 60% da população mais de 65 anos tem essa 
limitação funcional (LOBER, et al., 2006, p. 2, tradução nossa1). 

Tendo em vista a necessidade de investimentos nesse contexto, explicitado pelo 

crescimento da população e pelas suas necessidades via atendimento domiciliar, é 

inquestionável que a longevidade e as suas consequências, sejam elas por doenças 

agudas ou crônicas, e o declínio funcional que acompanham o envelhecer trazem a 

necessidade de investimentos no campo do cuidado residencial (PEDREIRA; 

OLIVEIRA, 2012).  

O atendimento domiciliar é importante na manutenção da independência e no 

fortalecimento de vínculos familiares, que contribue com os indicadores de qualidade 

hospitalar e na promoção de maior rotatividade dos leitos. O atendimento domiciliar 

de idosos crônicos estáveis é uma nova tendência de mercado no Brasil, auxiliando o 

sistema de saúde no processo de desospitaização, diminuindo os riscos 

desnecessário das internações e disponibilizando um maior número de leitos para o 

sistema.  

Desse modo, são necessárias novas formas de aprimoramento das técnicas usadas 

para qualificar o atendimento domiciliar; após a regulamentação dessa modalidade 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), diversas diretrizes foram 

alteradas para que requisitos mínimos de segurança aos usuários desse serviço 

pudessem ser aprimorados. Assim, uma preocupação é como gerir as informações 

desses cuidados. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 11, de 26 de janeiro de 

                                                 
1 As the population ages, physical limitations begin to influence activities of daily living. It is estimated 
that 21% of the population 65 years and older have a visual impairment. This includes cataracts, macular 
degeneration and bifocal glasses, which makes viewing a computer screen difficult. Hearing 
impairments for people ages 64 to 74 are present in 24% of the population and 40% in ages over 75 
years. Arthritis and other rheumatic conditions can limit upper extremity mobility; the CDC reports 60% 
of the population over 65 years has this functional limitation.  
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2006, informa que todos os prontuários domiciliares devem manter os registros de 

todas as atividades realizadas no paciente, em todo o tempo do atendimento (BRASIL, 

2006a).  

Com todas essas evidências e fatos em mãos, além de um mercado aquecido,  a fim 

de trazer a tecnologia da informação para o atendimento domiciliar, a empresa 

Escolha Certa – Cuidadores de Pessoas, cuja diretoria é formada pela pesquisadora 

desta dissertação, tem a preocupação na entrega de um serviço eficaz em suas ações 

e estratégias, tanto quanto seria um atendimento hospitalar, que possibilita à equipe 

multidisciplinar tomar decisões baseadas em informações fiéis e em tempo real, 

facilitando o cuidado com o paciente, reduzindo os custos operacionais e assistenciais 

com possíveis intervenções médicas por conta do agravos das doenças em 

decorrência da assistência ineficaz (FLORIANI; SCHRAMM, 2004). Dessa forma, 

desenvolveu-se um aplicativo, chamado Cuidado Efetivo®, para atender 

primeiramente o Estado de São Paulo, local que acompanha esse movimento de 

acordo com a pirâmide etária populacional. 

Ao comparar os resultados de pesquisas realizadas mencionando a importância da 

inovação em informatização de prontuários, Perez e Zwicker (2010) mostra, em seu 

trabalho realizado em um hospital-escola, que a implantação do prontuário eletrônico 

otimizou o tempo de assistência prestado aos pacientes, sugerindo que o instrumento 

é um mediador entre as equipes. Os autores acreditam que a pesquisa deve ser 

realizada em outros serviços de atenção à saúde, por se tratar de um processo de 

segurança de informação. Com tanta evidência, por que não trazer essa ferramenta 

de inovação para a atenção domiciliar prestada por cuidadores?  

Floriani e Schramm (2004) já defendiam a introdução de prontuários eletrônicos nos 

serviços de saúde; para eles, é a melhor maneira de aumentar a qualidade dos 

serviços, devido à credibilidade e à segurança do instrumento, à agilidade de 

processos, à diminuição de indicadores de assistenciais, além de promover a melhoria 

na intercomunicação entre as equipes e ainda contar com o benefício de ser 

sustentável ao meio ambiente, pois diminui a quantidade de papéis utilizados dentro 

do processo tradicional de registros.  
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Ao desenvolver um app de gestão da informação para ambiente domiciliar, a Escolha 

Certa busca gerar valor a sua empresa por meio da melhoria na qualidade do 

atendimento domiciliar, o qual necessita utilizar Indicadores de Qualidade (IQ), de 

processo ou de qualidade de resultado, pois são formas de medição de processos e 

resultados. Para a obtenção da sua medição, é necessário contabilizar 

completamente a interação entre as informações de estrutura, processo e resultados. 

A centralização das informações por meio de um sistema de Tecnologia da 

Informação (TI) possibilitará a existência de uma ampla base de dados utilizada na 

confecção de IQ de processos e de resultados, incluindo históricos de atendimento 

ambulatorial, hospitalar e domiciliar dos idosos atendidos pelas empresas de 

cuidadores de idosos, o que ajudarão a monitorar a qualidade de vida de seus 

usuários, por meio da análise sistêmica das informações de atendimento diário 

(HILLESTAD et al., 2005). 

1.1 RESUMO EXECUTIVO 

O trabalho apresentado trata-se de um plano de negócio para uma startup na área de 

inovação e tecnologia voltada para o atendimento domiciliar de idosos com indicação 

de acompanhamento por cuidadores. Apesar de ser um mercado com demanda 

crescente justificado pela alteração demográfica do perfil etário da população, que 

envolve o aumento da expectativa de vida do indivíduo, um aplicativo com a 

formatação de gestão de informação diária e controle das atividades em ambiente 

domiciliar é inédito. A pesquisa desenvolvida evidenciou a necessidade de realizar um 

serviço que colocasse as equipes de saúde em comunicação, a fim de auxiliar na 

conduta clínica do idoso, gerar indicadores de qualidade e, por consequência, 

melhorar o processo de tratamento das informações. Verificou ser de grande 

importância o registro e o arquivo das anotações realizadas pelos cuidadores de 

idosos, sabendo que essas informações podem mudar o rumo do cuidado e também 

condutas clínicas dos profissionais envolvidos (médicos, fonoaudiólogos, 

fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, dentre outros). As informações serão 

apresentadas em uma linguagem clara, em forma de avaliações, transcrições de 

cuidados e medicações, as quais incluirão: as Avaliações Geriátricas Amplas (AGA), 

para a classificações de complexidades, resultados dos controles diários por meio de 
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gráficos para melhor compreensão, comunicação direta entre equipe de cuidados e 

central de atendimento,  controle de horas de trabalho, escalas personalizadas de 

atendimento, agenda dos idosos, cadastros multiprofissionais, agenda diária de 

atividades a serem executadas,  agenda diária de medicações a serem administradas, 

intercorrências, emergências, comunicação diária com o familiares/contratantes e 

resumos diários. Todas essas ações estarão em um único disposto ao alcance das 

mãos do cuidador, da equipe de saúde, do contratante e do contratado; logo, será 

primordial para um bom atendimento à saúde do paciente. A pesquisa mercadológica 

evidenciou um cenário propício e viável para o serviço; o estudo mostrou um mercado 

interessado em inovação e tecnologia para a gestão da informação, o que favorece o 

pioneirismo da empresa Cuidado Efetivo®. Houve um investimento inicial de R$ 

194.150,00 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta reais); está projetado 

um custo fixo mensal de R$ 33.471,31 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e um 

reais e trinta e um centavos). A empresa atingirá o ponto de equilíbrio em torno do 

nono mês de atividade, atingindo uma meta de 64 licenças ativas a um faturamento 

de R$ 53.770,00, com um TIC médio de R$840,16 (oitocentos e quarenta reais e 

dezesseis centavos). Conforme a projeção realizada e as premissas teóricas 

financeiras, o investimento é atrativo e apresenta um valor presente líquido de R$ 

112.696,95 (cento e doze mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e cinco 

centavos), o payback simples está em 2,35 e o descontado em 2,68, sendo esperado 

o retorno do investimento no início do terceiro ano, por volta dos 30 meses. A 

metodologia CANVAS foi utilizada para fazer um croqui do negócio, possibilitando a 

análise de nove elementos essenciais a todas as empresas.  
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Figura 4 – CANVAS 
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Fonte: PRÓPRIA, 2019.



23 

 

2 ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO 

Nesta seção, serão apresentados alguns pontos de legislação e pesquisas sobre o 

idoso no Brasil. 

2.1 DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A nomenclatura Assistência Domiciliar ao Idoso (ADI) é utilizada para definir o cuidado 

integral ao idoso em seu domicílio e estende-se àqueles internados em instituições de 

longa permanência e hospitais. Compreende uma gama de serviços realizados na 

residência destinados ao suporte terapêutico do indivíduo, os quais incluem os 

cuidados pessoais de suas atividades de vida diária (higiene íntima, alimentação, 

banho, locomoção e vestuário). Albuquerque (2003), considera a assistência 

domiciliar ou o home care generalista para todas as idades, sendo a “provisão de 

serviços de atenção à saúde a pessoas doentes, incapacitadas ou crônicas de 

qualquer idade, em seu domicílio ou em qualquer ambiente não institucional, 

promovendo o tratamento e/ou funcionamento efetivo” (p. 21).  

O atendimento domiciliar personalizado surgiu como alternativa para muitos casos em 

que, apesar da internação não ser mandatória, o paciente necessita de atendimento 

periódico, diferente do acompanhamento residencial ao idoso, o qual, muitas vezes, 

não necessita de internação, mas apenas de auxílio nas Atividades da Vida Diária 

(AVD). Um dos fatores que contribui com o ganho de terreno na atenção domiciliar é 

o fato de que, com a crise financeira nas operadoras de saúde, relacionada às 

despesas crescentes com internações, manter a pessoa em âmbito residencial diminui 

os riscos de reinfecções e de longa permanência hospitalar, o que encarece o 

tratamento, aumenta a quantidade de leitos ocupados com baixa lucratividade. Assim, 

a atenção domiciliar favorece o mercado do home care (ALBUQUERQUE, 2003).  

A assistência domiciliar ao idoso vem atuar de maneira a melhorar a sua qualidade de 

vida, trazendo-lhe mais conforto, além de afastá-lo do ambiente hospitalar, o que, 

muitas vezes, exerce impacto negativo na sua qualidade de vida.  

Para Albuquerque (2003), “o conceito de vida que cada pessoa possui é o que irá 

influenciar diretamente a avaliação que ela faz da sua qualidade de vida, daí a sua 
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importância” (p. 46). Ainda existe uma visão global de que o atendimento domiciliar 

de cuidados prestados aos idosos é um gasto improdutivo, tendo em vista um 

posicionamento negativo por uma parte do mercado: na velhice, não lhes restam mais 

nada, apenas consumir. Essa realidade implica um sentimento de culpa no idoso, 

gerando um isolamento, pois, “não quer dar trabalho” para a família.  

É importante salientar que o atendimento a esse público deve ser composto muito 

mais do que cuidados com a saúde, visto que devem ser inclusas as suas 

necessidades humanas básicas, tais como companhia, alimentação, lazer, recreação, 

higiene e conforto: “A palavra afável e o sorriso amigo transformam o profissionalismo 

em cuidado autêntico, imprescindível para o idoso, cujas necessidades são satisfeitas 

quase tanto pela amabilidade quanto pelos remédios adequados” (JEFFERY, 2005, 

p. 68)  

2.2 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR AO IDOSO NO BRASIL  

Tendo em vista uma real alteração no perfil etário e na pirâmide populacional no Brasil, 

essa realidade enfatiza a importância no papel do cuidador de idosos. Muitos cuidados 

prestados a essa população podem ser realizados no domicílio, o que diminui a 

permanência das internações hospitalares e garante a manutenção da sua identidade, 

oferecendo a eles uma maior autonomia e independência para a recuperação 

(SMELTZER et al., 1998). Com isso, a tendência de ter um cuidador de idosos nos 

lares aumenta na mesma proporção em que a população cresce. Esses cuidadores 

recebem subdivisões entre formais e informais, que se diferirão de acordo com o seu 

vínculo familiar e trabalhista. Assim, os cuidadores formais, que crescem 

desordenadamente em todo o país, compreendem todos os profissionais e instituições 

que realizam atendimento sob forma de prestação de serviços remunerados; e os 

cuidadores informais, sendo os familiares, amigos, vizinhos, membros da igreja, entre 

outros, conforme aponta Lima-Costa (2017), sem estabelecimento de vínculos 

trabalhistas pelo trabalho “doado”.  

No Brasil, todos os profissionais cuidadores são “protegidos” pela Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) das domésticas, por se tratar de um trabalho realizado 

na maioria das vezes na residência do idoso. Mesmo sem legislação específica, a 
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atividade de Cuidador de Pessoa Idosa foi recentemente classificada como ocupação 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), passando a constar na tabela da 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob o código 5162-10, cuja 

classificação garante que o desempenho do cuidador na atividade possa ser 

comprovado por órgãos oficiais, tais como Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

Previdência Social, Receita Federal, IBGE, entre outros. Assim, a atividade poderá 

constar nas estatísticas oficiais de forma específica e não de forma genérica sem as 

distinções que merece, como era feito até então.  

Em maio de 2019, foi aprovada no Congresso Nacional a profissão de cuidador de 

idosos, porém aguarda sanção do Presidente da República, para deixar de ser uma 

ocupação e se tornar profissão. De acordo com o Projeto de Lei da Câmara n° 11, de 

2019, cuidador é aquele que “acompanha e dá assistência a idosos, crianças, pessoa 

com deficiência ou doença rara, em residências, comunidades ou instituições”. A 

proposta estabelece limites para a atuação do profissional; por exemplo, ele não tem 

autonomia para administrar medicações que não forem por via oral e precisa do 

subsídio de uma prescrição para que a faça, ou seja, ele não pode medicar o paciente 

sem apoio médico. Da mesma forma, procedimentos mais complexos, como troca de 

curativos e limpeza em ferimentos infeccionados, também não podem ser realizados.  

Malagutti (2012) relata que, de início, as ações de atendimento domiciliar no Brasil 

não foram registradas: “as primeiras referências remetem ao Serviço de Assistência 

Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), criado em 1949, no Rio de Janeiro” (p. 2). 

Segundo Albuquerque (2003) “no Brasil, o desenvolvimento da assistência domiciliar 

também esteve relacionado com a enfermagem” (p. 29).  

A evidência do movimento em atendimento domiciliar no Brasil ganhou peso nos anos 

90, década em que foi criado o Programa de Saúde da Família (PSF) pelo Ministério 

da Saúde (MS). No mesmo período, a Universidade de São Paulo (USP) inaugurou o 

Núcleo de Assistência Domiciliar Interdisciplinar (NADI), que traria de maneira ainda 

mais concreta a proposta desse modelo de atendimento ao nosso país (MALAGUTTI, 

2012). Depois de instaurados, PSF e NADI estimularam outras iniciativas particulares, 

como a criação de centros e entidades especializados em atendimento domiciliar. Um 

deles é o Núcleo Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Atenção 

Domiciliar (NEAD), que surgiu “com o firme propósito de auxiliar no desenvolvimento 
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da atividade com base nas boas práticas de gestão no aprimoramento dos diversos 

profissionais e no fomento à pesquisa” (MALAGUTTI, 2012, p. 02). 

Observa-se que a assistência domiciliar é um modelo que se vem expandindo 
gradativamente, necessitando, no entanto, ser inserido no contexto da 
realidade social, política e econômica do nosso país, para que possamos 
entendê-lo e contribuir para o seu desenvolvimento (ALBUQUERQUE, 2003, 
p. 16-17).  

Os idosos são o público que mais utiliza a assistência de cuidados domiciliar no Brasil, 

levando em consideração seu declínio funcional e fisiológico.  

É muito importante diferenciar neste momento home care de cuidados para idosos em 

ambiente domiciliar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determina que 

o home care pode ser ofertado pelas operadoras como alternativa à internação 

hospitalar. Caso esse atendimento residencial não seja uma substituição da 

internação do indivíduo, não é obrigatória a sua disponibilidade por parte das 

operadoras de saúde (ANS, 2018).  

Diferente do serviço de cuidadores de idosos em ambiente domiciliar, no qual não há 

nenhuma cobertura da assistência suplementar ou complementar, é uma obrigação 

das famílias cuidar do idoso ou contratar esse serviço por meio de empresas de 

prestação de serviços ou de profissionais liberais que fornecem o trabalho.  

O Estatuto do Idoso, estabelecido em 2003, a partir da Lei nº 10.741, estabelece os 

direitos resguardados a essa população no Brasil. Dentre os direitos fundamentais, 

ele estabelece, no Capítulo IV, Artigo 15, que:  

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema 
Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 
doenças que afetam preferencialmente os idosos. [...] IV – atendimento 
domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e 
esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e 
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 
eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural 
(BRASIL, 2003). 

Tratar da atenção ao idoso é pensar em um futuro cada vez mais próximo, visto que 

o envelhecimento da população é um fato que envolve o mundo. O Brasil está 

passando por um rápido processo de envelhecimento populacional, iniciado com a 

queda nas taxas de fecundidade ocorrida na década de 1960; houve demora para se 
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atentar a essas mudanças no perfil de sua população, trazendo impactos significativos 

nos gastos com o sistema público de saúde. De acordo com o IBGE (2018), “o custo 

das internações hospitalares e o tempo médio de permanência na rede hospitalar são 

expressivamente mais elevados para os idosos, devido à multiplicidade e à natureza 

de suas patologias”. 

Outro impacto do envelhecimento da população são as altas taxas de incapacidade 

funcional, o que leva a uma necessidade de acompanhamento permanente. O IBGE 

(2018) traz alguns dados relacionados a esse aspecto sobre a população dos 

diferentes estados brasileiros:  

a) São Paulo tem os menores índices de incapacidade funcional do país, que atingem 

12,3%, dos idosos com menos de 69 anos; 21,5%, dos idosos entre 70 e 79 anos; e 

38,4%, dos idosos com mais de 80 anos de idade; 

b) os maiores índices totais de incapacidade funcional entre idosos do Brasil estão em 

Palmas e Maceió, onde as taxas são de 38,5% e 28,2%, respectivamente.  

Todos esses fatores levam à conclusão de que profissões ligadas ao atendimento 

domiciliar de idosos são cada vez mais necessárias, visto o aumento no número de 

idosos bem como os altos gastos com internação hospitalar. Assim, o Brasil abrirá 

cada vez mais demanda para esse tipo de profissional, sendo um campo de atuação 

em expansão. 

2.3 GRUPO ESCOLHA CERTA – CUIDADORES DE PESSOAS 

O grupo surgiu na cidade de São Paulo para atendimento domiciliar de idosos, 

estruturado na capital paulista, no bairro do Tatuapé. As suas atividades iniciaram-

se com a Escolha Certa – Cuidadores de Pessoas Ltda., em dezembro de 2010, 

empresa de sociedade limitada, com enquadramento em lucro presumido, 

encerrando as suas atividades após dois anos de atuação, devido à sua alta carga 

tributária. Após cinco anos, foi aberta a segunda empresa L. A. S. LIMA 

CUIDADORES ME, empresa individual, com Código Nacional de Atividade 

Principal (CNAE) 87.12.3-00, que se refere a Atividades de fornecimentos de 

infraestrutura de apoio e assistência a pacientes no domicílio.  
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 A segunda empresa conta em seu quadro de funcionários com um total de 62 

(sessenta e dois) profissionais celetistas e 25 prestadores de serviços eventuais. 

Há quatro anos, foi fundada a terceira empresa, A. S. S. CUIDADORES ME, de 

sociedade limitada e enquadrada no Simples Nacional, também com o mesmo 

ramo de atividade da matriz, contando em seu quadro de colaboradores com um 

total de 55 profissionais celetistas e 28 prestadores de serviços eventuais.  

Somando os celetistas e os prestadores de serviços, o grupo hoje tem um número 

de 160 pessoas diretamente ligadas ao trabalho com a assistência do cuidado com 

idosos, tendo como formação o curso de cuidador de idosos e 10 pessoas no setor 

administrativo, que compreende 3 sócios e 7 profissionais contratados para cargos 

de liderança.  

A equipe administrativa ou interna responsável pela gestão é composta por uma 

sócia-diretora, com formação superior na área da saúde e MBA em gestão 

empresarial, pelo seu esposo, sócio e gerente comercial, formado em ciências 

contábeis, e sua irmã e sócia, que não possui formação superior e exerce função 

administrativa.  

O grupo oferece mão de obra especializada no cuidado com o idoso em diversas 

situações: fragilizado, companhia, consultas médicas, passeios, agendamentos de 

consultas, locação de mobiliário hospitalar, venda de produtos de higiene e 

consultoria do cuidado. Quanto à assistência de cuidados, atividade principal da 

empresa, pode ser prestada em âmbito hospitalar, residencial ou em instituições 

de longa permanência. Um dos serviços que traz um diferencial, nomeado 

consultoria do cuidado, consiste em acompanhamento a idosos que residam 

distantes da família ou para aqueles que, por diversos motivos, não contam com 

a estrutura familiar. São realizadas visitas diárias por uma enfermeira, responsável 

por todos os assuntos relacionados à saúde e à doença dos idosos, AGA, 

acompanhamento diário de sinais vitais, adequação das condições ambientais na 

residência, agendamento de consulta e exames, acompanhamento nos 

procedimentos médicos, elo na equipe multidisciplinar e relatórios mensais a 

familiares. 
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Considerando as transições demográficas e etárias refletidas no perfil da 

população, o que demonstra a inversão na pirâmide etária populacional e levando 

e conta esse cenário em transformação, onde a perspectiva, segundo Moreira; 

Caldas (2007), de que nos próximos 30 anos, a população de idosos atinja 19% 

de toda a população brasileira e com uma tendência cada vez maior da inserção 

da mulher no mercado de trabalho, esse é um mercado novo a ser trabalhado  

2007), a diretora da empresa enxergou um futuro promissor para esse novo 

mercado a ser explorado e buscou a especialização em gerontologia.   

A empresa expandiu, nos cinco últimos anos, para o ramo de locação de mobiliário 

hospitalar e de venda de produtos de higiene para o idoso; também passou a 

investir em contratos com instituições de longa permanência para oferecer os 

cuidadores em regime de exclusividade, assistindo a Brasil Living Senior e o 

Residencial Albert Einstein.  

Hoje, além da mão de obra, a empresa loca seus equipamentos aos próprios 

clientes e fornece material de consumo diário. Com planos de atuar no ramo das 

franquias nos próximos 3 anos, iniciou-se um trabalho de preparação dos 

profissionais para essa transição: a diretora cursa mestrado profissional em 

Gestão de Serviços de Saúde, o gerente comercial é graduado em Ciências 

Contábeis, e tanto a coordenadora quanto a supervisora são bacharéis em 

enfermagem e cursam a especialização em Gerontologia. 

Dada a importância que ocupa nesse cenário de cuidadores de idosos e uma 

formação gerencial, surge o aplicativo Cuidado Efetivo®, uma ferramenta 

administrativa de gestão de qualidade, cuja finalidade inicial era atender aos seus 

usuários e gerar valor ao serviço. Com o passar do tempo, verificou-se a falta de 

um produto inovador na gestão da informação, voltado apenas para cuidadores de 

idosos. A ideia passa a ser transformar o mercado de cuidados, levando a gestão 

da informação ao alcance das mãos, sendo uma ferramenta a ser utilizada em 

todas as empresas que atuam com cuidadores de idosos. 
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2.4 TECNOLOGIA NO ATENDIMENTO DOMICILIAR 

O insite de desenvolver uma plataforma de gestão da informação surgiu durante as 

aulas de Big Data no mestrado profissional de Gestão para a Competitividade e na 

vivência como gestora da empresa Escolha Certa, que fornece mão de obra 

(cuidadores), de curta e longa permanência ao atendimento domiciliar, observando a 

falta que fazem as informações diárias da assistência na atuação da equipe e na 

conduta clinica multidisciplinar, tanto quanto seus indicadores assistenciais e 

satisfação do cliente. Ao longo do curso, foi observada a importância das informações 

que passam dentro de uma empresa e que, simplesmente, são desprezadas, por 

nunca gerarem indicador ou informação importante.  

Em um certo dia, a pesquisadora precisou anotar em algumas planilhas informações 

respondidas apenas com a marcação de um X, nada mais. Questionou, portanto, 

alguns médicos amigos, os quais foram unânimes em indicar que não leem “aqueles 

cadernos cheios de letras horríveis, pois perdemos tempo, não entendemos, é uma 

loucura”. Dessa forma, foi desenvolvida inicialmente uma planilha de cuidados diários, 

ainda insuficiente, pois os cuidadores a rasuravam, subtraíam folhas, não anotavam 

as informações de maneira precisa, ou seja, ela não atendia às necessidades clínicas 

do indivíduo em atendimento domiciliar.  

Figura 5 – Plano de cuidado diário Escolha Certa 

Fonte: Escolha Certa, 2018. 
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A realidade das empresas de cuidadores no Brasil não inclui inovações tecnológicas 

da informação. A mão de obra dispensada para esse serviço é o cuidador de pessoas, 

o qual muitas vezes não entende a verdadeira proporção das informações na 

relevância do tratamento de idoso, comprometendo a entrega dos serviços. São 

muitas as dificuldades no atendimento domiciliar quando se aponta para registros 

diários de atividades, os quais são apresentados em planilhas, folhas e cadernos, 

manuscritos, em que a má conservação e letras ilegíveis levam à perda de 

informações importantes que poderiam gerar não somente diversos indicadores de 

qualidade para o aprimoramento do serviço, mas também auxílio em pesquisa 

(BARBOSA et al. 2011).  

No que diz respeito à gestão da qualidade, a empresa Escolha Certa, ao longo de 

seus nove anos de existência, não gerou indicadores, fato que trouxe um grande 

desafio para a instituição em relação à mensuração, pois eles devem ser mostrados 

aos contratantes de seus serviços. A conservação dos registros, ainda manuscritos, 

dificulta a gestão dos dados diários e compromete o cuidado rotineiro. Dessa 

forma, a Escolha Certa entende que a informatização do cuidado mediante o uso 

de TI é capaz de transformar a assistência prestada aos pacientes, reduzindo 

eventos adversos, minimizando custos com gastos duplicados ou desnecessários 

e, ainda, melhorando a experiência de atendimento da pessoa pelo aumento da 

qualidade da prestação de serviços, que beneficiará não apenas o usuário, mas 

também toda a equipe de saúde envolvida no cuidado (HILLESTAD, et al., 2005).  

Verifica-se que, nas últimas décadas, houve uma mudança no perfil de atendimento 

ao usuário, dividido entre atendimentos hospitalares e atenção domiciliar. Com um 

sistema que trabalha pela desospitalização e menor re-hospitalização, uma forte 

tendência é o aumento da prestação dos cuidados básicos de pessoas portadoras de 

doenças crônicas em ambiente domiciliar, a fim de que apenas os cuidados 

avançados sejam efetivamente prestados em âmbito hospitalar. Esse fato traz a 

necessidade de evidenciar os cuidados de maneira que sejam relevantes para a 

qualidade da assistência domiciliar (GJEVJON; HELLESØ, 2009).  

Em razão de haver importante crescimento no ramo de negócio de atendimento 

domiciliar e uma forte concorrência na qualidade e nos custos dos serviços 

prestados, assim como em qualquer outra área de negócio, investimentos em 
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sistemas de informatização e em infraestrutura para seu uso devem ser avaliado, 

para que se possa criar e utilizar os indicadores de qualidade a fim de medir, 

monitorar e controlar o nível de qualidade de atendimento, e prever a demanda 

futura para gestão da qualidade.  
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3 DESCRIÇÃO GERAL DO NEGÓCIO 

O app Cuidado Efetivo® é uma plataforma de gestão da informação do cuidado diário, 

direcionada ao atendimento domiciliar de idosos com limitações das Atividades da 

Vida Diária (AVD), que necessitem de cuidadores. A plataforma estará direcionada ao 

atendimento do idoso, através de uma empresa de cuidados. 

3.1 HISTÓRICO  

Durante os atendimentos domiciliares, as solicitações dos contratantes por maior 

clareza na prestação de serviço eram constantes, os quais alegavam que a forma 

convencional de anotações diárias ou as atuais planilhas não atendiam as 

necessidades clínicas do idoso, pois as informações perdiam a relevância. Assim, 

nasceu o Cuidado Efetivo®, uma startup voltada à gestão da informação do cuidado 

diário, a qual não deve ser confundida com um prontuário eletrônico, ferramenta de TI 

voltada para a gestão do cuidado integral, maneira de monitorar os serviços e 

resultados prestados pelo cuidador.  

Figura 6 – Logomarca Cuidado Efetivo® 

 

Fonte: RocktStudio, 2018. 

O objetivo do sistema é colaborar com a melhoria da (1) qualidade de vida do idoso 

em ambiente domiciliar, dada pela solicitações claras direcionadas ao cuidador, por 

meio das transcrições médicas e de cuidados,  AGA e cuidados individualizados; o (2) 

assertividade da conduta clínica da equipe multiprofissional, que ocorrerá através das 

anotações diárias do cuidador, feita de forma clara, sem erros e focadas; 

comportamentos do idoso monitorado; por fim, (3) gerar indicadores para as empresas 

de cuidadores de idosos, toda a informação introduzida no sistema, irá gerar 
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indicadores, sendo esses, indicadores de processo, desempenho, qualidade e 

resultados.  

3.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES  

Nesta seção, serão apresentados a missão, os valores e a visão do Cuidado Efetivo®. 

3.2.1 A Missão  

A missão do Cuidado Efetivo® é levar a gestão da informação ao alcance do usuário, 

quebrar o paradigma no qual a longevidade é vista apenas como um nicho de 

mercado, trazendo qualidade, tecnologia e inovação, sem deixar a humanização 

esquecida, além de utilizar as informações não apenas para gerar valor a um serviço, 

mas também para contribuir com o envelhecimento ativo.  

Diariamente, surgem formas de aprimoramento das técnicas usadas para qualificar o 

atendimento domiciliar; após a sua regulamentação pela Anvisa, diversas diretrizes 

foram alteradas para que requisitos mínimos de segurança aos usuários desse serviço 

pudessem ser aprimorados. A RDC 11, de 26 de janeiro de 2006, informa que os 

prontuários domiciliares devem manter os registros de todas as atividades realizadas 

no paciente durante o tempo do atendimento (BRASIL, 2006b).  

Quando comparados resultados da importância na inovação em informatização de 

prontuários, é evidente que a implantação do prontuário eletrônico otimiza o tempo de 

assistência prestado; por isso, a ferramenta se torna uma importante mediadora entre 

as equipes, podendo ser implantada em outros serviços de saúde, por se tratar de um 

processo de segurança de informação utilizado por todos os participantes da atenção 

à saúde do paciente (PEREZ; ZWICKER, 2010). 

Os serviços do Cuidado Efetivo® serão direcionados a todo indivíduo em cuidado 

domiciliar que necessite ou queira monitorar a qualidade da assistência prestada, 

tendo acesso em tempo real à assistência e ao prontuário do idoso. O aplicativo 

também será útil para empresas de cuidadores de idosos que tenham o interesse em 

monitorar os serviços dos seus prestadores e a gestão da saúde e da informação, e 
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em informatizar o prontuário de anotações diárias do domiciliado, gerando indicadores 

de qualidade assistenciais.  

Por se tratar de um produto novo no Brasil, o mercado não está explorado e não há 

nenhum concorrente com as mesmas especificações em plataformas de 

informatização de assistencial para cuidadores de idosos. O projeto, pioneiro, tem 

todas as vantagens competitivas a seu favor; dessa forma, entrará no mercado com 

apoio de uma empresa consolidada no ramo da atenção domiciliar, a Escolha Certa, 

apoiando-se na sua credibilidade com o consumidor ao longo de nove anos de 

existência.  

Para que o produto seja lançado no mercado, será necessário um período de 

homologação e de preparação da mão de obra, que deverá ser qualificada para 

entender a importância do processo e aderir ao projeto, pois não é possível realizá-lo 

sem envolver as equipes.  

3.2.2 Os Valores 

Os valores são pautados no respeito ao cliente e sigilo da informação referente aos 

seus cuidados diários, assim como no trabalho ético, voltado para cuidado integral do 

prontuário domiciliar de cuidados. Tais valores serão alcançados, através da 

prestação do serviço com foco no usuário (paciente), oferecendo ao contratante a 

hospedagem em plataformas que garantam a segurança das informações inseridas 

no “software”, manutenção e atualização periódicas, treinamento continuo de todos os 

usuários e mantendo em seu quadro de colaboradores e parceiros, profissionais e 

equipe de suporte 24 horas para atendimentos necessários e possíveis 

intercorrências.  

3.2.3 A Visão 

A visão da empresa é ser, em 5 anos, uma plataforma digital de gestão da informação 

do cuidado, comercializada em todo âmbito nacional pelas principais empresas 

referenciadas na prestação de serviços de cuidados domiciliares a idosos, executados 

por cuidadores.  
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Cada vez mais os serviços de saúde têm buscado informatizar seus registros. Vários 

são os métodos utilizados nesse processo, como dados, softwares, hardwares, 

aplicativos e redes de comunicação. A implementação da tecnologia da informação 

nos serviços de saúde pode ser utilizada em diversos setores, desde a gestão da 

informação até o apoio às tarefas diagnósticas e à gestão de qualidade, sendo dessa 

forma uma ferramenta aliada dos gestores de área altamente demandados pela rotina 

de trabalho (PINHEIRO et al., 2016).  

Em relação às empresas de cuidadores de idosos, é percebida a falta de importância 

em gerir adequadamente os dados para transformá-los em indicadores e, assim, 

contribuir com a melhoria nos serviços prestados e melhorar a qualidade de vida do 

usuário. Com o advento da tecnologia alinhada à saúde, é notável a busca por 

melhorias na assistência prestada; consequentemente as instituições procuram 

inovações tecnológicas para atingir com facilidade as suas metas e se manterem em 

competitividade (GONÇALVES et al., 2013). 

Para que esse crescimento ocorra, será necessário investimento de terceiros. A busca 

de um investidor no mercado será fundamental para que a empresa se torne a 

plataforma digital de gestão da informação no cuidado domiciliar nos próximos 3 anos. 

Logo, os investimentos deverão permanecer para as possíveis atualizações e 

adequações solicitadas das empresas parceiras.  

3.3 PARCERIA 

Em um momento de globalização, apresentando um cenário de um mercado 

antagonista em que as indústrias necessitam acompanhar o ritmo da oferta, as 

empresas buscam atrair os consumidores, oferecendo-lhes marcas que agreguem 

valores. As marcas têm uma série de características para o consumidor, facilitando o 

seu processo de escolha.  

Para as empresas, torna-se proveitosa a ideia de alcançar novos mercados e ter 

reconhecimento para um novo produto por meio de uma marca já existente, visto que 

o cliente já tem bastante conhecimento; portanto, essa proposta possibilita à empresa 

uma diminuição de seus custos por consequência da extensão de uma marca 
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tornando um mecanismo viáveis as organizações (AAKER & KELLER, 1990).  

     

Davis (2000) exalta que a viabilidade de progresso de uma empresa por inserção no 

mercado por meio da inclusão de novos produtos é uma via a longo prazo. Verifica-

se que o surgimento de novos produtos vem para suprir as necessidades não 

conhecidas até o momento, no intuito de atender a globalização do mercado e a ideia 

de inovações ou de estar um passo a frente dos concorrentes.   

Com desenvolvimento de um novo produto, surgem variáveis, como: fazer uso de uma 

nova marca, utilizar algum modo uma marca já existente ou unir uma marca existe 

com uma nova, as quais podem ficar subentendidas como extensões de marcas: a 

organização faz uso de uma marca específica para inserir no mercado um novo 

produto (KELLER, 1998, p. 451).        

A elaboração de novas marcas requer criatividade e persistência no decorrer do 

tempo, com estratégias de campanha que tornem o produto único, enraizado na 

mente do consumidor e sem aberturas para qualquer imitação. Para Keller (1998), a 

marca de fato pode ser um produto, com agregações de valores que vão diferenciá-lo 

dos demais para atender as mesmas necessidades. Os valores distinguirão todo e 

qualquer produto conhecido para outro não muito definido, pois são atributos possíveis 

de serem oferecidos à empresa associada.   

Segundo Keller (1998), quando se insere um novo produto no mercado, existem três 

caminhos a seguir para lhe atribuir marca: a) desenvolver uma nova marcar específica 

para lançamento; b) aplicar marca já existente; c) usar combinação de ambas.  

3.3.1 Parceria entre empresas  

A partir deste entendimento, a Escolha Certa, em sua nova proposta de valores: a) 

desenvolve o Cuidado Efetivo®, uma marca e um serviço exclusivo até o momento; 

b) associa um nome consolidado no mercado de cuidados individuais ao idoso; c) gera 

valores para as duas empresas, pois o Cuidado Efetivo® passa a ser uma nova startup 

homologada por uma marca de atuação e credibilidade.  
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O Cuidado Efetivo® entra nesse cenário para apresentar um diferencial inovador e 

não apenas ser mais um produto como tantos lançados sem relevância. Tem 

originalidade e consegue transmitir para os usuários que essas extensões têm os 

mesmos valores da Escolha Certa, assim conta com a vantagem competitiva no 

mercado O “software” sai a frente em um mercado onde até o momento não há 

evidências de sistemas voltados para a gestão da informação, tornando o produto 

competitivo.   

3.3.2 Estrutura organizacional 

A escolha do regime tributário da empresa definir encargos posteriores, logo alguns 

cuidados foram tomados. A empresa Cuidado Efetivo® está enquadrada no regime 

tributário Simples Nacional, sendo de natureza jurídica Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada (EIRELI), detalhada no capítulo 8. 

A estrutura organizacional é um conceito utilizado na administração para determinar 

como será construído o organograma institucional e para definir a hierarquia. O 

Cuidado Efetivo® seguirá a linha de estrutura organizacional formal linear, sendo esta 

a mais clássica, e partindo do topo da pirâmide ao operacional, definida por divisão 

setorial.      

3.3.3 Os responsáveis e suas competências 

O Cuidado Efetivo® será composto inicialmente por uma diretoria: Comercial e 

Operacional e uma gerencia Administrativa Financeira, porém a intenção, após um 

crescimento que ganhe robustez, é agregar um time pessoas com condições de somar 

maior valor aos serviços. Para seu garantir seu início, o diretor responsável pela área 

comercial e operacional será a enfermeira Luciane Lima, na posição de diretora 

executiva e comercial, tendo ao seu lado a gerencia administrativa e financeira, com 

o contador Alzenildo Ferreira Lima na condição de diretor da área.  

Dentro de uma presidência, a diretoria executiva tem como finalidade ser responsável 

pelas decisões de maior importância, como escolha de time e de subordinados pela 
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estruturação e manutenção de uma organização funcional e organizada. Deste modo, 

desenvolverá um trabalho dentro do proposto pelo Conselho de Administração, 

cabendo a ela planejar, organizar, dirigir e assessorar as distintas áreas da empresa, 

além de ser sua responsabilidade estabelecer políticas de gestão setorial, bem como 

o planejamento estratégico e o acompanhamento do operacional. Ainda estará à 

frente da implantação dos sistemas com os clientes e do treinamento para monitorar 

a gestão dos resultados e os indicadores gerados pelo software. A atuação será 

estendida ao controle de qualidade do projeto, a fim de obter melhorias, ter acesso a 

todas as informações técnicas, acompanhar o trabalho da equipe terceirizada de 

tecnologia e buscar proativamente parceiros e novos clientes. 

A Gerencia Financeira e Contábil será responsável por gerir a contabilidade e vida 

financeira da empresa, desenvolvendo normas internas no que diz respeito a 

processos e procedimentos de finanças. Estará sob a sua responsabilidade planejar, 

organizar dirigir e acompanhar todas as atividades financeiras; elaborar políticas de 

ações, a fim de assegurar o alcance de objetivos e metas pré-determinadas; e 

gerenciar planejamento financeiro, fluxo de caixa, compras, investimentos em 

recursos humanos e materiais, execuções orçamentárias, contábeis, trabalhistas e 

previdenciárias. Além disso, será responsável por realizar estudos de viabilidade 

econômica para novos serviços e parcerias.  

3.3.4 Os Supervisores e suas responsabilidades 

O Cuidado Efetivo® conta em seu quadro com um Supervisor Operacional de Suporte. 

O suporte será realizado em uma base fixa, para atendimento remoto e telefônico, 

com o objetivo de sustentar todas as solicitações e as dificuldades dos usuários.  

3.3.5 Empresas terceiras que prestarão serviços essenciais 

Será fundamental para o Cuidado Efetivo® o trabalho de tecnologia a ser prestado 

pela RocktStudio, a fim de se manter no ar. O contrato fechado com a empresa inclui 

um serviço de suporte de tecnologia (TI) ao usuário pelo prazo de 24 meses, ou a total 

condição da empresa em custear essa despesa (o que acontecer primeiro). A 
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RocktStudio será responsável por manter a plataforma on-line 24 horas por dia e 

auxiliar o usuário com supostos problemas de conexão e atualizações.  

Após esse prazo ou fato, o Cuidado Efetivo® deverá contar em seu quadro de 

profissionais um pessoal da área de TI, sendo um técnico e um analista para suportar 

a demanda. 
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4 PRODUTO COMERCIALIZADO  

O Cuidado Efetivo® comercializa um ativo intangível, pois um software não é um 

produto com uma natureza física, possível de ser tocado ou de tê-lo em mãos. Mas 

entende-se que há uma necessidade de provar sua existência por meio de 

legibilidade, que pode ocorrer via investimentos, comprovantes de pagamentos 

bancários, duplicatas a receber; apesar de não dispor de uma forma palpável ou física, 

como um registro da marca e patente, são considerados ativos tangíveis (PEREZ; 

FAMA, 2006).  

O serviço será comercializado em forma de licença de uso para empresas de saúde 

ao idoso. O software atenderá a 3 usuários: máster, avaliador e cuidador. O usuário 

máster terá acesso pleno à plataforma, ao cadastro dos usuários e colaboradores; 

portanto, será necessário um profissional da área da saúde para ser o operador 

máster de uma base fixa, o qual abastecerá a plataforma com dados do paciente, 

dados do cuidador, escalas de trabalho, monitoramento dos indicadores, transcrição 

de cuidados e prescrição médica. Será um cuidador que operacionalizará os cuidados 

diários, a fim de checá-los na plataforma, mediante um smartphone e acesso 4G ou 

wi-fi.  

Um avaliador fará as visitas mensais e solicitará as devidas transcrições de cuidados, 

respeitando o grau de complexidade de cada idoso, evolução ou involução da 

dependência.  

A plataforma será disponibilizada no mercado para empresas de cuidadores de idoso 

que necessitem ou queiram fazer a gestão do cuidado a distância, monitorar 

indicadores assistenciais, qualidade e processo, e colaborar com o trabalho dos 

profissionais por meio da padronização da informação do cliente em um banco de 

dados acessível aos envolvidos nos cuidados com o idoso. 

As ILPI serão também um público-alvo para a utilização do serviço. Como cuidadores 

não podem checar os cuidados nos prontuários de enfermagem ou nos Prontuários 

Eletrônicos do Paciente (PEP), será uma ferramenta para a gestão e o controle do 

cuidado.  
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Para as OP, será possível monitorar os cuidados diários pelo banco de dados, todos 

os itens mencionados a ILPI e a empresas de cuidadores, somados ao monitoramento 

dos crônicos por meio de indicadores assistenciais, de qualidade e de processo. 

4.1 FUNCIONALIDADE  

A fim de o aplicativo ser criado, foram desenvolvidas várias interfaces, as quais serão 

apresentadas nas seções a seguir. 

4.1.1 Plataforma móvel 

Quando se trata de inovação e tecnologia, é necessário observar três tendências da 

atualidade: Big Data, Computação em Nuvem e Plataformas Digitais Móveis. Os 

celulares, inicialmente instrumentos para fazer e receber ligações, tornaram-se 

importantes ferramentas de trabalho, auxiliando a gestão da qualidade na prestação 

de serviços (AMORIM, 2010). 

As interfaces do Cuidado Efetivo® são totalmente intuitivas, o que facilita a 

operacionalização por parte do cuidador, conforme seguem abaixo as interfaces: 

Interface 1 - Ao entrar no sistema, o cuidador observará uma tela receptiva se 

conectará no app com seu login e senha exclusivos. Abrirá nesse momento o local de 

trabalho ao qual estará escalado na data: ele deverá fazer o check-in (entrar) para 

poder iniciar as suas atividades diárias. O profissional somente conseguirá fazer o 

check-in se estiver na casa do idoso, pois há um sistema de geolocalização que 

restringe o acesso ao sistema fora da área de alcance. Além disso, o cuidador só 

poderá acessar o aplicativo quando o outro profissional, no aguardo da rendição, fizer 

seu check-out no sistema. Essa condição auxiliará a folha de pagamento, pois 

fornecerá indicadores de horas adicionais e de atrasos. O cuidador não conseguirá 

acessar a plataforma fora da data, horário e local em que estiver escalado. 
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Figura 7 – Página inicial do aplicativo - login 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Interface 2 - Ao ser logado, o cuidador poderá visualizar a qual idoso prestará 

assistência, com informações de dia e horário de trabalho.  

Figura 8 – Pacientes vinculados ao cuidador e escala do dia 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Interface 3 - Ao iniciar suas atividades na plataforma, o cuidador terá acesso a uma 

anamnese que conterá todas as informações sobre o cliente, como: costumes, hábitos 

e agenda diária. Essa ação também auxiliará o cuidador folguista ou substituto (por 

exemplo, uma possível cobertura de emergência), pois poderá consultar toda a rotina 

de atendimento do idoso.  
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Figura 9 – Ficha anamnese do paciente 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Interface 4 - A barra de rolagem superior facilitará a navegação pelo app, na qual 

estão disponíveis todas as orientações para o atendimento diário do idoso. Ao acionar 

ocorrências, abrirá uma nova página, que deverá ser preenchida com o horário, tipo 

de ocorrência e gravidade. Na sequência, haverá um botão para sinalizar a 

necessidade de uma remoção. Em seguida, deverá salvar as informações. Na tela 

seguinte, aparecerá o layout que a família e os gestores visualizarão. 

Figura 10 – Orientações diárias e ocorrências do paciente 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Interface 5 – Serão indicados cuidados e medicação: o cuidador checará todas as 

solicitações pré-estabelecidas pelo supervisor (enfermeiro), a fim de realizá-las. Nesta 

página, haverá as necessidades de cuidados diários e os controles de sinais vitais, 

incluindo glicemia capilar. O cuidador terá acesso a todas as medicações em uso do 

idoso, previamente transcritas de uma prescrição médica para a plataforma.  

Figura 11 – Informações de medicação e cuidados diários do paciente 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Interface 6 – Nesta janela, haverá um controle diário das evacuações do idoso, 

contendo o aspecto, o grau de dificuldade e a necessidade de algum procedimento 

para auxiliá-lo na manobra. 
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Figura 12 – Informações de evacuações diárias do paciente 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Interface 7 - Haverá o controle de humor, representado e mensurado por expressões 

faciais: de alegria a agressividade; e controle de dor, medido por escalas numéricas, 

iniciando em 0 (azul) para nada de dor e 10 (vermelho) para dor máxima.  

Figura 13 – Informações sobre dor e humor diários do paciente 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.1.2 Da central fixa 

Interface 1 - Essa plataforma será utilizada pela central de atendimento para o 

cadastro do idoso, na qual deverá conter todas as informações sobre ele e apenas a 

central terá acesso a essa interface. 

Figura 14 – Plataforma Cuidado Efetivo® - base administrativa 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5 PLANO DE MARKETING 

Toledo e Prado (2007) defendem que o marketing é a ferramenta responsável por 

desenvolvimento, crescimento e visibilidade de um empreendimento. Evidenciam 

inovações por meio de ideias e pesquisas, tendo como objetivo atingir a oferta de 

novos e melhores bens e serviços. Em razão de a informação ser um insumo básico 

para o alicerce de qualquer tomada de decisão, é evidente que a sua gestão a torna 

um dos elementos essenciais para um plano de marketing eficaz. Segundo Talvinen 

(1995), os sistemas de informações oferecem a possibilidade de aumentar a eficiência 

da organização mediante coleta e divulgação da informação e de seu uso para 

construção e gestão de marcas.  

O software Cuidado Efetivo® tem como alicerce a otimização e rápido acesso aos 

dados necessários para a melhor tomada de decisão. A consubstanciação do 

exercício de planejamento formal da startup e ou o plano de marketing serão 

explicados adiante. 

Para a American Marketing Association (AMA, 2004), o conceito de marketing atual 

ultrapassa as atividades de troca, afirmando que envolve criação, comunicação e 

entrega de valor para os clientes, buscando administrar relacionamentos com eles. O 

novo objetivo do marketing, foco primordial do Cuidado Efetivo®, está na manutenção 

de relacionamentos duradouros. 

Para Kotler e Keller (2006), a administração de marketing de sucesso envolve o 

processo de criar, entregar e comunicar valor, o qual requer diversas atividades de 

marketing; para que elas sejam selecionadas e executadas corretamente, é essencial 

que exista um planejamento. 

Westwood (1996) define que plano de marketing é usado para descrever os métodos 

de aplicação dos seus recursos para atingir os objetivos. Esse plano pode ser 

considerado, segundo Campomar (1982), um instrumento poderoso para aumentar a 

velocidade e a capacidade de reação das organizações aos estímulos provenientes 

do ambiente externo, quer sejam representados por ameaças ou por oportunidades. 

McDonald (2004) corrobora com a tese, afirmando que o planejamento de marketing 
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é uma sequência lógica de uma série de atividades que levam à determinação de 

objetivos de marketing e à formulação de planos para alcançá-los.  

Campomar (1992), Westwood (1996), Churchill e Peter (2000) e Kotler e Keller (2006) 

esclarecem que o plano de marketing é um documento que direciona e orienta o 

esforço de marketing de uma empresa. Longenecker, Moore e Petty (1997) afirmam 

que cada negócio é diferente e, portanto, cada plano de marketing deverá ser 

exclusivo. 

5.1 ANÁLISE DE MERCADO 

O mercado deve ser analisado por meio de informações ambientais, ou seja, variáveis 

como situação econômica, política, social e legal. Com essa análise, o objetivo da 

empresa é identificar oportunidades e ameaças que auxiliem na definição estratégica. 

Na concepção do aplicativo Cuidado Efetivo®, buscou-se olhar para o futuro à procura 

de nichos de mercado, existentes e futuros, somados a novas tecnologias. A conquista 

de oportunidades, apesar de estar dependente de fatores externos da empresa, 

depende mais de uma boa análise do segmento do que de qualquer investigação 

sistemática de problemas e de soluções na organização (RICHERS, 2000). Percebe-

se a oportunidade de marketing quando se analisa uma necessidade em um 

determinado segmento de mercado, levando em consideração os dados que podem 

representar ameaças, mesmo que sejam um desafio imposto por uma tendência ou 

desenvolvimento desfavorável, visto que a ausência de uma ação de marketing 

defensiva pode levar ao declínio das vendas ou dos lucros do empreendimento 

(KOTLER, 2000). 

Para entender a necessidade de um serviço inovador e a possibilidade de aceitação 

pelo mercado, foi realizada uma pesquisa de mercado. Através da junta comercial do 

estado de São Paulo, fora selecionado cem empresas que prestam cuidados 

domiciliar. Destas empresas, foram escolhidas apenas as empresas que estão 

inscritas na receita federal com o Código e Descrição das Atividades Econômicas 

(CNAE) n. 87.12-3-00, correspondente à atividade de fornecimento de infraestrutura 

de apoio e assistência ao paciente no domicílio, totalizando 50 empresas escolhidas 
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para responder o questionário. O processo de entrevisto durou trinta dias entre iniciou 

01 a 30 de março de 2019, onde primeiramente fora realizado um contato telefônico 

com cada selecionado, a fim de explicar a proposta e assim encaminhar a pesquisa 

por e-mail. Foi apurado uma taxa de 60% de adesão a pesquisa, que corresponde a 

30 empresas participantes. 

 A pesquisa evidenciou que 76,67% das empresas entrevistadas trabalham com a 

mão de obra do cuidador, que 96,67% desses profissionais são responsáveis por pelo 

menos um tipo de anotação diária dos cuidados em âmbito domiciliar e que as 

anotações ainda são documentadas em planilhas de papel. Seguem as respostas da 

pesquisa mercadológica:  

Gráfico 1 – Anotações diárias de cuidados por cuidadores 

 

Fonte: Elaboração própria.  

A pesquisa evidenciou dados relevantes quanto à confiabilidade do método de gestão 

da informação praticado pelas empresas, em que foram aplicadas notas de 0 a 10 nos 

quesitos: Praticidade de anotar; Confiabilidade da informação; Praticidade de analisar 
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a evolução da saúde e do bem-estar do paciente; Praticidade de acesso aos dados 

pelos familiares; Praticidade de acesso aos dados pelos médicos.  

Para os gestores, embora o método de anotações adotado atualmente seja prático, 

no que diz respeito à confiabilidade esse quesito gera insatisfação. 

NOTAS                       
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Praticidade de 
anotar 

0% 3,23% 0% 3,23% 3,23% 6,45% 6,45% 12,9% 35,48% 3,23% 25,8% 

Confiabilidade 
da informação 

0% 0% 3,23% 6,45% 3,23% 6,45% 6,45% 19,45% 16,04% 19,35% 19,35% 

Praticidade de 
analisar a 

evolução da 
saúde e do 

bem-estar do 
paciente 

12,9% 0% 3,23% 3,23% 3,23% 16,13% 3,23% 12,9% 22,57% 19,35% 3,23% 

Praticidade de 
acesso aos 
dados pelos 

familiares 

6,45% 6,45% 0% 3,23% 6,45% 9,68% 6,45% 16,13% 22,58% 6,45% 16,13% 

Praticidade de 
acesso aos 
dados pelos 

médicos 

12,9% 0% 6,45% 3,23% 0% 9,69% 9,68% 6,45% 19,35% 12,9% 19,35% 

                        

                                                                Tabela 1 - Confiabilidade e praticidade das anotações 

Fonte: Elaboração própria. 

Para 83,87% dos entrevistados, o processo de anotação pode ser melhorado.  
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Gráfico 2 – Necessidade de melhorias 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Ao se abordarem as sugestões de melhorias no processo, 67,74% dos gestores 

participaram com devidas sugestões e 100% consideraram os meios digitais como a 

forma mais eficaz de melhorar o processo (ANEXO I).  

5.2 ANÁLISE SWOT 

A ferramenta SWOT (strengths, weaknesses, opportunities e threats: forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças, respectivamente) é muito utilizada pelas 

empresas no planejamento estratégico. Para o Cuidado Efetivo®, a SWOT terá como 

finalidade estabelecer uma relação entre os pontos fortes e fracos da empresa, a fim 

de apontar as oportunidades e as ameaças que o mercado brasileiro poderá 

proporcionar. 
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Figura 15 – Análise do Cuidado Efetivo por meio da SWOT 
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Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 
 

 Capacidade de investimento inicial 

 “Know how”cuidar de idosos 

 Confiabilidade e proteção do trânsito 

 Armazenamento de dados 

 Geolocalizador 

 Personalização do serviço  

 Escalabilidade 

 Gestão de qualidade por meio de 

indicadores 

 

 Treinamento descentralizado 

 Rápida alteração de ambiente tecnológico 

 Internet pessoal para o trabalho 

 Mão de obra terceirizada 

 Equipamento do colaborador 
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Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

  

 Ineditismo/pioneirismo 

 Resistência de trocar de aplicativo 

 População crescente de idosos  

 Possibilidade de tornar B2C 

 Possibilidade de parcerias com outras 

empresas 

 

 Ineditismo 

 Fidelização dos sistemas existentes 

 Baixa barreira de entrada 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

5.3 POSICIONAMENTO DE MERCADO 

De acordo com Philip Kotler (2012), o posicionamento de mercado é a ação de projetar 

o produto e a imagem da empresa, com o fim de ocupar uma posição diferenciada, de 

acordo com o público-alvo. Em outras palavras, o posicionamento mercadológico é a 

visão do cliente sobre a empresa e a sua abstração de valores e de conceitos a partir 

da comunicação empresarial, conectando-se à proposta de valor da companhia. 

Cada empresa deve ter o seu próprio modelo de posicionamento, baseado nas 

características pertinentes ao seu negócio e de acordo com a diferenciação do seu 

produto. Este posicionamento é obtido por meio da fórmula:  

Segmentação + Diferenciação = Posicionamento 
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Já o posicionamento do planejamento estratégico deve acrescentar às suas 

características: 

• comunicação, informando de forma simples e direta sobre seu produto; 

• distinção, sendo sempre superior à concorrência, quando houver; 

• relevância, sendo de importância para seu público-alvo; 

• entrega e sustentação, suprindo a demanda por meio de um canal de distribuição 

eficiente. 

Vale ressaltar que um posicionamento mercadológico ideal é desenvolvido por uma 

proposta de valor correta, com foco em um nicho específico, o qual propõe uma razão 

coerente e vendável ao cliente em potencial. Assim, a definição adequada do valor da 

empresa, tal como a definição do nicho de mercado, é fundamental para o sucesso 

do planejamento estratégico. 

Em análise, percebe-se que o posicionamento mercadológico do Cuidado Efetivo® é 

funcional, criando indicadores essenciais no monitoramento do paciente idoso crônico 

e direcionando a conduta clínica do médico, a fim de minimizar gastos pelas 

operadoras de saúde e aumentar a qualidade no atendimento. 

Em relação à diretriz das sete estratégias de posicionamento de Philip Kotler (2012), 

o Cuidado Efetivo® enquadra-se como posicionamento por uso / aplicação, uma vez 

que o aplicativo é único no mercado com exclusividade para o monitoramento digital 

da informação da assistência domiciliar prestada pelo cuidador de pessoas. Dessa 

forma, faz-se necessário documentar aqui que, devido às mudanças comportamentais 

dos clientes e dos concorrentes, associadas às alterações econômicas de mercado, 

existe a necessidade de reavaliação cíclica de posicionamento empresarial, evitando 

assim a descaracterização do produto. 

5.4 ESTRATÉGIAS DE MARKETING  

 Por ser um app novo no mercado, o Cuidado Efetivo® terá que conquistar o 

seu público. Em uma pesquisa qualitativa no mercado com 30 empresas de 

cuidadores de idosos, questionou-se sobre a disponibilidade de testar o produto 

gratuitamente por um período de 60 dias. O resultado foi muito otimista, pois 
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demonstrou um interesse no serviço pelo público pesquisado, conforme descrito no 

gráfico a seguir. 

Gráfico 3 – Taxa de adesão ao aplicativo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Para chegarem ao público alvo, as estratégias iniciais de marketing, baseadas 

inicialmente no funil de vendas e alimentadas no Growth Hacking, serão: 

 Participação em eventos, como: Feira Hospitalar, Fórum Nacional de Inovação 

Tecnológica em Saúde no Brasil, Conferência Internacional de Inovação em Saúde, 

HealthTech Conference, Congresso de Cuidados Paliativos, entre outros, para 

demonstrar a solução e também palestrar sobre inovação tecnológica em prol da 

terceira idade; 

 Disponibilizar trial para empresas de cuidadores por um período de três meses, 

objetivando a sua fidelização, assim como torná-las embaixadoras da marca Cuidado 

Efetivo®; 

 Apoio e incentivo a terceiros em prol da sustentabilidade social: a cada três licenças 

vendidas, uma será doada integralmente para alguma associação sem fins lucrativos.  

 Contratação de agência especializada em marketing e estratégias de Growth 

Hacking para aplicação das estratégias iniciais e seguimento dos processos, a partir 

do levantamento de resultados.  

Para viabilizar o processo digital, será utilizada a técnica de Growth Hacking. 
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5.5 GROWTH HACKING 

Termo implantado por Sean Ellis (2018), Growth Hacking, que em tradução literal 

significa “Brechas para Crescimento”, é o marketing orientado a experimentos. Essa 

tática de empreendedorismo utiliza como ferramentas a criatividade, o pensamento 

analítico e as métricas sociais, cujo objetivo é encontrar lacunas ou aberturas de 

mercado, a fim de gerar uma exposição positiva da marca e trazer resultados rápidos 

para o crescimento empresarial. 

Dessa forma, Growth Hacking é a arte de encontrar gatilhos no sistema os quais, se 

acionados, promovem um crescimento acelerado da empresa. Embora haja 

discussões sobre essa estratégia fazer parte do marketing on-line, um ponto comum 

de ambos é a utilização simultânea de técnicas como Search Engine Optimization 

(SEO), marketing de conteúdo, análise de sites e testes A/B.  

O Growth Hacking abarca metodologias de experimentos, tecnologias e, em seu foco 

primordial, psicologia do consumidor, entendendo a jornada de compra, as reações e 

as motivações do cliente. A somatória desses três itens torna possível encontrar 

padrões e, com a experimentação, a comprovação das hipóteses, de acordo com a 

seguinte fórmula:  

Geração de ideias/ Brainstorm – Priorização – Criação de hipóteses – Teste – Análise de dados 

Com foco em inovação por meio de experimentos, o Growth Hacking apoia-se nos 

cinco estágios das métricas piratas de Dave McClure (2007): 

a) Aquisição (Acquisition) – ações para trazer leads e brand awareness; 

b) Ativação (Activation) – a entrega de uma boa experiência ao cliente; 

c) Retenção (Retention) – fidelização do cliente ao produto devido à experiência do 

usuário; 

d) Receita (Revenue) – quando as métricas começam a se relacionar à receita, ou 

seja, todas as ações que potencializam os ganhos; 

e) Indicações (Referral) – quando os clientes se tornam embaixadores da marca.  

O Growth Hacking, com base na construção empírica de melhores práticas a partir de 

hipóteses e experimentos, possibilita o crescimento exponencial para uma empresa, 
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tornando-a viral e fomentando a técnica como uma das mais interessantes formas de 

negócios hoje em dia. 

No aplicativo Cuidado Efetivo®, a aplicação do Growth Hacking inicial acontecerá por 

meio de cinco passos: 

1. Esforços na problemática principal: como alavancar a empresa; 

2. Seleção das ideias viáveis para testes; 

3. Desenho de teste e viabilização do projeto; 

4. Aplicação da ideia baseada em testes A/B; 

5. Levantamento dos resultados e análise de necessidade de novos testes. 

O objetivo do Cuidado Efetivo®, ao abordar uma estratégia de marketing nova, é fugir 

da exclusividade do marketing tradicional, a fim de entrar no mercado como uma 

empresa inovadora e com olhar voltado para o futuro, sempre baseada em 

informações confirmadas ou refutadas em seu próprio mercado. É perceptível a 

facilidade das empresas que estruturam os principais processos de operação em 

adotar o Growth Mindset, por isso a estratégia é tão comum entre as startups. 

Para implementar os hacks, o Cuidado Efetivo® baseia-se em três pontos: 

• Autonomia do time; 

• Economia de tempo; 

• Gastos moderados. 

Apesar de o Growth Hacking ser analisado e implantado no dia a dia da empresa, 

visto que este responde e evolui de acordo com o retorno de mercado para cada ação 

– ou seja, via tentativa e erro –, para esta dissertação, foi feita a primeira reunião de 

brainstorm do Cuidado Efetivo® para direcionamento de hacks, a fim de levar luz às 

ações concretas que serão implantadas. 

5.6 MARKETING DIGITAL 

Para viabilizar o processo, cinco ferramentas serão utilizadas: 

• Analytics, para mensuração de dados e experimentos. Entre as principais estão: 
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Google Analytics, Mixpanel e HEAP; 

• Pop-ups, preocupando-se sempre com a utilização de uma funcionalidade fácil de 

ser implementada, assim como OptinMonster ou Picreel; 

• Análise comportamental do usuário via JavaScript, entendendo a jornada e pontos 

de melhoria. Opções válidas de gravação de sessões via LuckyOrange e Inspectlet; 

• Testes A/B de Landing Pages, buscando confrontar os cenários desenhados em 

brainstorming e confirmar as hipóteses iniciais. Como a Visual Website Optimizer 

(VWO) e a Optimizely são fáceis de serem utilizadas e têm a parte analítica 

implantada, são boas opções para análise de relevância estatística; 

• App Store Optimization (ASO). 

ASO é a melhor estratégia no mercado atual para aumentar os downloads de forma 

orgânica e escalável. Compatível ao SEO, por possibilitar um site aparecer 

organicamente antes de seus concorrentes nas páginas de busca, dividido em antes 

e depois da publicação nas stores, o ASO serve para posicionar melhor um app 

quando usuários estiverem navegando nas lojas de aplicativos. Esse processo 

aumenta a exposição e a visibilidade do aplicativo na Play Store, Google Store e App 

Store. 

5.7 ESTRATÉGIA APLICADA A ASO 

O nome dado ao aplicativo Cuidado Efetivo® foi baseado na primeira regra do antes: 

utilização de termo bem posicionado para o nicho no Google Trends. O nome tem 

apenas 15 caracteres, respeitando o limite da Play Store de 30 toques, além de fácil 

pronúncia, o que facilita a divulgação via indicação. 

Outras regras do ASO também foram aplicadas, como o cuidado com o ícone da 

marca. O logo do Cuidado Efetivo® foi planejado como identidade de fácil assimilação, 

permitindo rapidez na identificação ao acessar a tela inicial do celular, tablet ou 

desktop, além de dar credibilidade à marca. 

O screenshot do aplicativo para a loja foi feito de forma que mostre ao cliente seu 

formato leve e intuitivo. 
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Embora o posicionamento geográfico do aplicativo seja nacional, assim como o seu 

público-alvo, a sua visibilidade é permitida para outros países, a fim de divulgar a 

marca para análise de perfil de investidor externo. 

Após a publicação do aplicativo, seguindo as diretrizes ASO, o Cuidado Efetivo® 

buscará mantê-lo atualizado, promovendo sempre o cuidado e o respeito ao usuário. 

O número de downloads, instalações e qualidade de avaliações servirão como 

métricas para a elaboração de estratégias de melhoria para a empresa. 

Por fim, para análise de sucesso do produto, duas métricas serão trabalhadas: Churn 

Rate e Cohort. A primeira diz respeito à taxa de cancelamento e à evasão dos clientes, 

medindo o crescimento ou não do negócio. A segunda refere-se à análise de pontos 

comuns entre os clientes, isolando grupos para entender a demanda e a fidelização. 

Por meio dessas métricas, verificar-se-á se as alterações realizadas no aplicativo pós 

Growth Hacking tiveram impacto positivo na empresa. 

5.8 BUSINESS GROWTH 

O período de crise vivenciado pelo Brasil no início do século XXI, amedronta os 

empreendedores. Para alguns, o susto fez com que diminuíssem o aporte em 

investimentos. Para outros, o momento serviu para identificar as oportunidades e 

aproveitá-las, gerando crescimento exponencial de seus negócios. Em relação a 

estratégias de crescimento, quatro são exploradas pela matriz de crescimento Ansoff: 

desenvolvimento de mercado, penetração de mercado, desenvolvimento de produto 

e diversificação de produto. A junção dessas estratégias traz vantagens competitivas 

para a empresa que as aplica diante de seus concorrentes ou ameaças de mercado 

(HAYASHI JUNIOR; BARANIUK; BULGACOV, 2006). 

O aplicativo Cuidado Efetivo® tem como estratégia, apoiada na matriz Ansoff, o 

lançamento de um produto disruptivo e inovador na área da saúde, com um vetor de 

crescimento horizontal, apresentando uma cultura de inovação em tecnologia na 

saúde domiciliar e fomentando o desempenho de seu negócio, ao gerar ações que 

melhorem a qualidade de vida de seus clientes, por meio da gestão digital do cuidado.  
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Além disso, é esperado o crescimento da empresa pela fusão com operadoras de 

saúde, a fim de possibilitar a formação de grupos com operações multinacionais. 

5.9 CICLO DE VIDA DO APLICATIVO 

Para analisar o ciclo de vida do aplicativo, foi utilizada a Matrix BCG, de Bruce 

Henderson, focada em análise de portfólio de produtos e em unidades de negócios, e 

criada com o objetivo de auxiliar no processo de tomada de decisão e de identificar 

aspectos importantes para a análise do produto. Como o Cuidado Efetivo® é uma 

ferramenta em fase de testes, ainda não gera receita, entrando na classificação “Ponto 

de Interrogação”, ou seja, uma aposta empresarial. O futuro do aplicativo pode ser 

tanto positivo, caso se destaque como referência no mercado e se torne uma estrela 

e, posteriormente, em uma "vaca-leiteira" até seu declínio; ou negativo, se apresentar 

uma performance baixa, classificando-se como "abacaxi" (NAKAGAWA, 2009).  

Figura 16 – Análise do Cuidado Efetivo por meio da Matrix BCG 

Fonte: Elaboração própria. 

5.10 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 

Contemplando ações que reforcem a imagem de uma marca, a comunicação 

estratégica cria ferramentas que viabilizem o aumento de vendas e o lucro de produtos 

e serviços. Para atingir um crescimento escalonado, o Cuidado Efetivo® busca criar 

uma rede de relacionamento interno e externo que resulte em gestão de comunicação 

de excelência, content management, publicidade e bom relacionamento com a mídia. 

 ESTRELAS PONTOS DE INTERROGAÇÃO 

Software único no mercado para 

cuidados domiciliar prestado por 

cuidadores de pessoas 

Possibilidade de alavancar o software 

para Home Care - Enfermagem 
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Gestão do cuidado por indicadores 

assistenciais de qualidade 

Software inovador 
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Esses itens, associados à alta qualidade do aplicativo, constroem um posicionamento 

de liderança da marca, refletindo em resultados positivos: não apenas financeiros, 

mas de branding.  

A divulgação do aplicativo Cuidado Efetivo® será́ primordialmente digital, via site 

empresarial, blog com conteúdos da área, redes sociais da marca, e-mail marketing e 

SMS por Geolocalizador em áreas hospitalares e demais targets do aplicativo, sempre 

com técnicas de SEO e Analytics. 

Em relação às atividades de branding da marca, o Cuidado Efetivo® trabalhará com 

ações em eventos, como em feiras hospitalares e em outros movimentos na área da 

saúde, e estratégias de CRM (Customer Relationship Management), por meio de 

ações voltadas para o cliente2.  

A comercialização do aplicativo será Business-to-Business (B2B), uma estratégia de 

Mix de Marketing, conceito criado por Jerome McCarthy, difundido por Philip Kotler 

(2000), baseado nos 4 P's do Marketing (product, price, placement e promotion), 

concretizada como: 

• Product: Acesso on-line fácil e intuitivo. A senha de acesso da empresa adquirente 

será acompanhada de material de apoio e brindes personalizados; 

• Price: Acesso ao aplicativo via licença de uso, com mensalidades que incluem 

treinamentos de equipes e papelaria de apoio; 

• Placement: Comunicação aplicada em stands da marca em feiras na área da 

saúde, em revistas do segmento e em patrocínio de itens em eventos destinados ao 

target da empresa; 

• Promotion: Via mídias digitais e off-line (banner, cartazes, mala-direta, brindes 

personalizados). 

  

                                                 
2 Não confundir com sistema de CRM, software para aplicação da estratégia. 
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6 PLANO GERENCIAL 

Após muito estudo sobre o assunto e observação sobre o mercado de uma forma 

holística, é perceptível que a competitividade é essencial para o crescimento das 

empresas de qualquer ramo de atividade, o que não seria diferente com uma startup.  

6.1 PROPRIEDADE 

A propriedade do Cuidado Efetivo® não será composta por um quadro societário, mas 

por uma única pessoa, em uma empresa individual, em nome de Luciane Lima, 

diretora executiva e comercial. O capital inicial da empresa é de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais). 

Ainda que a responsabilidade decisória da empresa seja de responsabilidade da 

proprietária, contará com a participação da diretoria financeira, a fim de formar um 

conselho administrativo, o qual será reunido quinzenalmente para debater propostas, 

ameaças, investimentos e/ou qualquer outra demanda ajustável. 

6.2 TIME CUIDADO EFETIVO®  

As pessoas apresentadas a seguir comporão o time da startup:  

Luciane Lima – Diretora Executiva e Comercial: bacharel em enfermagem pela 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE), especialista em UTI Pediátrica pela 

Universidade Camiliana de São Paulo (São Camilo), em Gerenciamento em 

Enfermagem pela Faculdade Metropolitana Unidas (FMU); em Auditoria dos Serviços 

de Saúde pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE); em Docência para o Ensino 

Técnico e Superior pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE); MBA em Gestão 

Empresarial pela Universidade Paulista (UNIP);  Gerontologia pelo Instituto Israelita 

de Ensino e Pesquisa Albert Einstein; mestranda em Gestão para a Competitividade 

na Fundação Getulio Vargas (FGV); por fim, certificada pelo Instituto Brasileiro de 

Coaching como Personal Coach. Atualmente compõe o quadro societário do Grupo 

Escolha Certa e docente no curso de Graduação em Enfermagem na Universidade 

Nove de Julho.  
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Alzenildo Lima – Gerente Financeiro: bacharel em Ciências da Contabilidade pela 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE), atuou no gerenciamento de equipes no ramo 

alimentício, com grande experiência em importação e comercialização de eletrônicos. 

Empreendedor do comércio varejista em moda feminina e no ramo de casas lotéricas, 

atualmente integra o quadro de profissionais do Grupo Escolha Certa no cargo de 

Gerente Financeiro. 

Giovana Bonnetti – Marketing – Prestadora de Serviços: jornalista e especialista 

em Marketing Holístico, graduada em Comunicação Social pelo Centro Universitário 

FIAM-FAAM, graduada em Direito pelo Centro Universitário FIEO, MBA em Marketing 

pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) e especialista em Marketing pela 

Dorset College Dublin. Diretora da Âmbar Comunica, agência de Mídias Digitais e 

Customer Experience, e especialista em Comunicação da Ímer Comunicação e em 

Customer Experience para agências de avaliação internacionais, atende grandes 

contas como a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo 

(ADPESP) e Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista 

(SINDCOP). Integra a equipe que desenvolve o marketing do Grupo Escolha Certa. 

Flavio Camilo – Desenvolvedor – Prestador de Serviços: engenheiro de Software, 

especialista em saúde digital, computação móvel, automação hospitalar e 

computação em nuvem, empresário da startup RocktStudio, tem mais de 20 anos de 

experiência no mercado de soluções médicas (hospital / laboratório / operadoras de 

saúde). Foi consultor de tecnologia, desenvolvendo soluções com Inteligência Artificial 

(AI), Prontuário Eletrônico e Radiologia Digital. Trabalhou como consultor de 

tecnologia nos principais players do mercado nos segmentos de Petróleo / Gás, 

Telecom, Bancos; atualmente, atua como mentor de startups e facilitador em 

Hackathons SW, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e ANS. 

Tem trabalhos realizados no desenvolvimento de softwares para empresas: Hospital 

Israelita Albert Einstein, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Moinhos de Vento, 

Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), Laboratórios Fleury, Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), 

Hospital Edmundo Vasconcelos, Hospital Abreu Sodré e Conselho Regional de 

Medicina do Paraná. Responsável pelo desenvolvimento do app Cuidado Efetivo®. 
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6.3 PROGRAMAS DE TREINAMENTO 

O processo de seleção, contratação, integração e treinamento do Cuidado Efetivo® 

será desenvolvido conforme o fluxo a seguir: 

6.3.1 Integração 

A empresa Cuidado Efetivo®, trará em sua cultura organizacional a integração entre 

os envolvidos sendo eles: novos e antigos colaboradores, prestadores de serviços, 

parceiros e terceiros. Essa integração terá como objetivo, diminuir a rotatividade de 

pessoas, manter ambiente de trabalho harmonioso, dar sequência a atividades, menor 

custos com absenteísmos e “tour over”. 

Um processo importante para a Cuidado Efetivo® será a integração de novos 

profissionais com a empresa e com a sua cultura, visto que a rotatividade de 

profissionais pode levar ao declínio da cultura organizacional. 

O onboarding do Cuidado Efetivo® terá como objetivo não apenas apresentar o seu 

trabalho em forma de projeção de slides, mas também levar a conhecimento dos 

novos colaboradores a cultura de uma empresa familiar com uma gestão corporativa.  

O processo de seleção dos colaboradores ocorrerá em 3 momentos: análise de 

competências, seguida por entrevistas e análise de comportamento; entrevistas com 

as respectivas diretorias; contratação de Microempreendedor Individual (MEI).  

Após a contratação, o profissional conhecerá toda a equipe da qual fará parte, a fim 

de se integrar à cultura organizacional, se apropriar do produto e do serviço; também 

deverá passar por todas os setores, com o objetivo de conhecer o produto, os serviços 

e os fluxos integralmente, para que, por último, possa receber a capacitação 

específica inicial. 

6.3.2 Processo em Educação Continuada 

Para Marquis (2005), o trabalho de continuidade em educação é de responsabilidade 

dos administradores da empresa, cuja missão é garantir a excelência dos serviços 
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prestados; portanto, é essencial uma equipe treinada e coesa. Educar é mais eficiente 

em comparação ao treinar: este tem efeito ao imediatismo, enquanto aquele é a 

estruturação para conscientização e desenvolvimento de novas habilidades. Assim, o 

Cuidado Efetivo® trabalhará a educação continuada e permanente de seu time. 

6.3.3 Engajamento e estímulo ao time 

Manter uma equipe engajada e estimulada é uma tarefa diária, responsável por causar 

um impacto sobre a motivação individual. Motivar ultrapassa essa questão, pois é uma 

viagem por conquistas de metas. Marquis (2005), afirma que o reconhecimento 

individual de colaboradores não contribui com o estímulo do time inteiro: é importante 

o trabalho de cada personagem, para que uma equipe se complete e gere resultados. 

Dessa forma, é importante entender que o time de uma organização é o bem mais 

precioso que possui. 

Para manter uma equipe motivada e engajada, a proposta do Cuidado Efetivo® é: 

 Plano de carreira; 

 Metas tangíveis, com premiações; 

 Oportunidade de estudo; 

 Capacitação. 

6.3.4 Avaliação de desempenho 

Uma preocupação do mercado, hoje, é o desempenho dos times nas funções e os 

resultados gerados por eles. Avaliar o desempenho profissional vai muito além de 

garantir uma entrega de qualidade, visto ser também uma forma de reconhecimento 

tanto individual quanto do grupo no desempenho e nas habilidades adquiridas.  

A avaliação de desempenho do Cuidado Efetivo® será estruturada e baseada em 

cargos versus desempenho, conforme descrita por Chiavenato (2014). 
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Figura 17 – Avaliação de desempenho. 
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Fonte: Chiavenatto (2014, p. 212). 

6.4 PLANO ESTRATÉGICO 

A administração do Cuidado Efetivo® será consolidada pelas práticas de Governança 

Corporativa, elegendo, assim, um conselho administrativo interno, responsável pelas 

tomadas de decisão, orientação estratégica empresarial, considerando a visão, 

missão e valores da organização, e mantendo o princípio da transparência. Num 

primeiro momento, por decisão dos diretores, optou-se por um conselho administrativo 

interno, composto pelos dois diretores, Luciane A. S. Lima e Alzenildo Ferreira Lima, 

e pelo profissional de TI, Flavio Alessandro Camilo, que prestará serviços por 24 

meses após a entrega do software.   
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Os encontros acontecerão mensalmente, na sede do Cuidado Efetivo®, com datas e 

horários previamente agendados, quinzenalmente. Para uma melhor gestão do 

tempo, os assuntos a serem abordados deverão ser elencados e disponibilizados aos 

conselheiros com uma antecedência de 72 horas, limitados até 4 temas por reunião, 

a fim de utilizarem o tempo de melhor forma possível.  

6.5 PLANO OPERACIONAL 

Para que haja organização, direcionamento, ações guiadas, políticas e estratégia é 

essencial um plano operacional, ferramenta administrativa que visa gerar resultados 

em um curto espaço de tempo, delimitando atividades e fazeres por setor e atividade. 

Garante que cada colaborador saiba a expectativa da empresa em relação ao seu 

desempenho e atividades, já que todas estão descritas no instrumento.  

6.5.1 Venda de Serviço 

A empresa Cuidado Efetivo® é detentora da plataforma tecnológica que conterá todas 

as informações de saúde e cuidado do idoso em ambiente domiciliar e qual será 

monitorada pela central e abastecida com informações diárias no celular do próprio 

cuidador. Os alertas serão gerenciados por meio de algoritmos de análise (analyties) 

na central de cuidados, concentrando a gestão em um único local, de 

responsabilidade exclusiva da empresa.  

6.5.2 Software as a Service (SaaS) - Cuidado Efetivo® 

O software de Gestão de Cuidadores é desenvolvido em linguagem de programação 

Microsoft.NET com a Linguagem C# (C Sharp), com framework MVC, para acesso 

exclusivo via web e por meio de dispositivos móveis. O aplicativo Android foi 

desenvolvido em React Native (linguagem de Scripts desenvolvida pelo Facebook). 

Todo o acesso aos dados e às camadas de negócios dos aplicativos utiliza criptografia 

para segurança dos dados trocados(envio/recebimento). 
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Os dados e a aplicação de gestão são armazenados em nuvem, utilizando Amazon 

Elastic Compute Cloud (EC2), plataforma de cloud computing da Amazon, garantindo 

escalabilidade de crescimento vertical e horizontal. 

O banco de dados é desenvolvido em Microsoft SQL Server e suas senhas são 

criptografadas utilizando Message-Digest algorithm 5 (MD5), um algoritmo de domínio 

público para uso geral. O banco de dados não possui acesso externo. Todo o seu 

acesso é feito via Web API, por meio de protocolo de segurança SSL (Secure Sockets 

Layer), o qual garante criptografia de ponta a ponta (cliente e servidores).  

Além disso, o desenvolvimento da plataforma contempla o emprego do Health Level 

7 (HL7), um conjunto de normas internacionais para a representação e a transferência 

de dados clínicos e administrativos entre sistemas de informação em saúde, 

organização internacional de normalização. Essas normas internacionais são 

adotadas por outros órgãos de emissão de padrões, como o American National 

Standards Institute e a International Organization for Standardization. 

6.5.3 Ambiente Virtual de Gerenciamento 

O ambiente virtual de gerenciamento do Cuidado Efetivo® será operacionalizado pela 

central de atendimento, que contará com o controle geral de todas as informações do 

idoso sob cuidado domiciliar: 

a) Usuário  

 MP – Perfil 

 MN – Notificação 

 

b) Sistema 

 U – Cadastro de usuários 

 M – Medicamentos 

 N – Notificação 

 UI – Unidade 

 C – Cuidados 
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c) Paciente 

 CP – Cadastro de Paciente 

 CR – Cadastro de Responsáveis 

 D – Dieta  

 MD – Medicação 

 C – Cuidados 

 

d) Cuidador 

 CC – Cadastro de Cuidador 

 E – Escala 

 A – Agenda 

 

e) Atendimento 

 A – Atendimento 

 AA – Avaliação de Atendimento 

 EG – Escalas Geriátricas 

 

f) Relatórios e indicadores 

 AP – Atendimento por profissional 

 AAG – Atendimento Agendado 

 AC – Atendimentos Cancelados 

 AR – Atendimentos Realizados 

 AE – Atendimento por especialidade 

 ATM – Atendimento por tipo de moradia 

 AAV – Avaliação de Atendimento 

 OM – Óbitos mensais 

 RPC – Rotatividade Profissional por cliente 

 PD – Período de atendimento 

 IQ – Indicador de ocorrência 

 

g) Hospital 

 CH – Cadastro de Hospitais 

 CILPI – Cadastro de Instituições de longa permanência 
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h) Plano de saúde 

 CPS – Cadastro do plano de saúde 

Figura 18 – Plataforma Cuidado Efetivo® – pacientes cadastrados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O sistema será abastecido e monitorado pela empresa contratante e as informações 

contidas serão de sua responsabilidade. Além disso, será necessário um profissional 

Enfermeiro para abastecer e gerir os indicadores. 

6.5.4 Rotina de Uso 

O sistema é programado para um monitoramento 24 horas de assistência de cuidado, 

que se inicia no cadastro inicial, na central, com todas as informações do idoso em 

domicílio. Esse processo corresponde a todos os itens da tela inicial, com exceção 

dos relatórios e dos indicadores, que serão gerados automaticamente a partir dos 

dados diários.  

Para que o cuidador possa abastecer o aplicativo com as informações diárias, o 

enfermeiro da base deverá realizar um esquema de cuidados diários individualizado 

para cada paciente, respeitando as suas necessidades. Em posse da prescrição 
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médica, deverá o enfermeiro fazer a transcrição dos medicamentos para o software, 

na íntegra, cuja prescrição deverá ser juntada em um arquivo físico.  

O cuidador, por sua vez, realizará o check-in, permitido somente a uma distância de 

100 metros do local de serviços, após o cuidador anterior (que estiver no mesmo 

posto) ter realizado o check-out, para que assim inicie o novo turno. Em uma primeira 

tela, haverá a informação do cliente e a escala do dia, onde deverá desenvolver as 

atividades programadas pelo enfermeiro da central.  

O check-in e check-out têm função também de apontamento de horas trabalhadas, a 

fim de auxiliar o gerenciamento de horas extras e atrasos do profissional. 

Todas as atividades realizadas deverão ser checadas no app, instalado no 

smartphone do cuidador: rotina diária de sinais vitais (SSVV), pressão arterial (PA), 

temperatura (T), frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), saturação de 

oxigênio (Sat O2) e glicemia capilar (GC). Intercorrências como: lesões por pressão 

(LPP), assaduras (AS), quedas (QD) e broncoaspiração (BCP) devem ser anotadas 

em tempo real, com acionamento do sistema de emergência do dispositivo móvel, 

para que a central tome ciência e aplique medidas de ajuda ao cuidador. 

As dúvidas dos cuidadores, as quais serão armazenadas no sistema por tempo 

indeterminado, poderão ser sanadas por meio da plataforma de comunicação direta e 

imediata entre um enfermeiro e o profissional. Além disso, um minirrelatório diário será 

gerado no check-out e automaticamente encaminhado à central que, após 

confirmação dos dados, redirecionará ao contratante responsável pelo idoso.  

6.5.5 Treinamento 

Para desenvolver as habilidades necessárias e operar o sistema, serão necessários 

treinamentos virtuais. Por meio de Skype® ou Zoom®, será fornecido ao contratante 

empresa um treinamento das plataformas Web e mobile com cerca de 3 horas para 

uma total compreensão do sistema. As plataformas são totalmente intuitivas e de 

simples operacionalização, conforme descrito no capítulo 2. Quanto ao cuidador, a 

empresa contratante abalizará a quantidade de horas necessárias para o total manejo 
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do app, porém o treinamento para o seu profissional deverá ser presencial e 

individualizado. 
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7 FINANCEIRO 

Neste capítulo, serão indicadas as projeções de possibilidades financeiras da 

empresa.  

O ciclo operacional do Cuidado Efetivo® envolverá uma equipe de vendas/comercial 

treinada em sistema de saúde, tecnologia, atendimento ao cliente, profissional da 

saúde. Embora exista o risco de um retorno moroso, por ser uma startup recém-criada, 

em razão de não haver nenhum sistema parecido, há uma grande possibilidade de 

uma aceitação crescente e rápida no mercado, conforme pesquisa mercadológica 

descrita na seção 5.1 – Análise de Mercado. 

7.1 INVESTIMENTOS INICIAIS 

 A tabela a seguir é um demonstrativo do valor investido até o momento na 

startup. O valor inicial conta com um capital de giro de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), para que possa ser suportada nos primeiros meses da sua atividade.  

 Item Un Qt R$ / un Subtotais 

1 Investimento   50.000,00 50.000,00 

2 Capital de giro verba 1 50.000,00 50.000,00 

3 Equipamentos   
 

15.000,00 

4 Estações de trabalho un 2 5.000,00 10.000,00 

5 Diversos verba 1 5.000,00 5.000,00 

6 Plataforma   
 

70.000,00 

7 Sistema verba 1 50.000,00 50.000,00 

8 Site verba 1 10.000,00 10.000,00 

9 Sistema de cobrança / gestão verba 1 10.000,00 10.000,00 

10 Despesas Pré-operacionais   
 

41.500,00 

11 Abertura verba 1 1.500,00 1.500,00 

12 Marketing verba 1 40.000,00 40.000,00 

    Subtotal 176.500,00 

13 Margem de segurança verba  10% 17.650,00 

    Invest. Inicial 194.150,00 

Tabela 2 - Projeção de investimento inicial 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ao subtotal do investimento, serão acrescidos 10%, o que representa R$ 17.650,00 

(dezessete mil, seiscentos e cinquenta reais), para uma margem de segurança, 

chegando a um investimento inicial em R$ 194.150,00 (cento e noventa e quatro mil 

e cento e cinquenta reais), dividido em 100 cotas, cada uma correspondendo a 1% da 

empresa, ou seja, um valor de R$ 1.941,50 (mil, novecentos e quarenta e um reais e 

cinquenta centavos). 

7.2 VALUATION SIMPLIFICADO 

Valuation simplificado é a forma de projetar o valor de uma empresa, estimando um 

valor honesto e o retorno do investimento realizado.  

Para realizar o valuation simplificado da Cuidado Efetivo®, foi necessário realizar o 

Valor Presente Líquido, o Ponto de Equilíbrio, o payback e o retorno do investimento. 

7.2.1 Projeção de Custos  

O ciclo operacional da empresa está embasado na prestação de serviços, conforme 

descrito na tabela a seguir, que indica as necessidades para o primeiro ano de 

trabalho. Será destinado um percentual de 10% para despesas eventuais. 

A folha de pagamento é referente à contratação de um gerente financeiro, um 

vendedor, um auxiliar de serviços diversos e suporte ao cliente. 
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Itens Total 

Folha fixa               16.528,46  

Energia elétrica                   150,00  

Aluguel + condomínio + IPTU                1.500,00  

Telefone + internet                   500,00  

Material de escritório / papelaria                   100,00  

Contabilidade                   600,00  

Manutenção plataforma                1.000,00  

Taxas                     50,00  

Pró-labore               10.000,00  

    

Total 30.428,46 

Despesas 10% eventuais 3.042,85 

Total 33.471,31 

Tabela 3 - Projeção de custo fixo mensal 

Fonte: Elaboração própria. 

O custo previsto para a manutenção da plataforma abrange a hospedagem na 

Amazon Web Services (AWS), a qual consiste em produtos e serviços em nuvem de 

segurança que oferecem poder computacional e armazenamento de banco e dados. 

A nuvem AWS fornece um amplo conjunto de infraestrutura que ultrapassa o poder 

computacional, tais como opções de armazenamento de dados, rede de banco de 

dados entregues como um serviço (SaaS), sob medida.  

A Amazon disponibilizou um valor de $ 5.000,00 (cinco mil dólares), a serem utilizados 

em sua plataforma, ofertados a startups com possibilidade de serem escaláveis.  

Está estimado um custo operacional para o primeiro ano de R$ 295.718,08 (duzentos 

e noventa e cinco mil, setecentos e dezoito reais e oito centavos). 

 

 

 

 

 



76 

 

  

Itens Total Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Folha fixa 
              

16.528,46  
                                             

165.284,62  
      

173.548,85  
          

182.226,29  
          

191.337,61  
          

200.904,49  

Energia elétrica 
                  

150,00  
                                                

1.500,00  
         

1.980,00  
             

2.178,00  
             

2.395,80  
             

2.635,38  
Aluguel + condomínio 

+ IPTU 
               

1.500,00  
                                              

15.000,00  
        

19.800,00  
           

21.780,00  
           

23.958,00  
           

26.353,80  

Telefone + internet 
                  

500,00  
                                                

4.650,00  
         

6.600,00  
             

7.260,00  
             

7.986,00  
             

8.784,60  
Material de escritório / 

papelaria 
                  

100,00  
                                                   

900,00  
         

1.320,00  
             

1.452,00  
             

1.597,20  
             

1.756,92  

Contabilidade 
                  

600,00  
                                                

6.000,00  
         

7.920,00  
             

8.712,00  
             

9.583,20  
           

10.541,52  
Manutenção 
plataforma 

               
1.000,00  

                                              
10.000,00  

        
20.000,00  

           
22.000,00  

           
24.200,00  

           
26.620,00  

Taxas 
                    

50,00  
                                                   

500,00  
            

660,00  
                

726,00  
                

798,60  
                

878,46  

Pró-labore 
              

10.000,00  
                                              

65.000,00  
      

126.000,00  
          

132.300,00  
          

138.915,00  
          

145.860,75  

              

Total 30.428,46 268.834,62 392.538,62 415.079,55 439.038,93 464.516,82 

Despesas 10% 
eventuais 

3.042,85 26.883,46 39.253,86 41.507,96 43.903,89 46.451,68 

Total 33.471,31 295.718,08 431.792,48 456.587,51 482.942,82 510.968,50 

Tabela 4 - Projeção de custos para 5 anos 

Fonte: Elaboração própria. 

7.2.2 Premissa de Crescimento 

A partir da pesquisa de mercado realizada entre os meses de fevereiro e março de 

2019, é estimado que o crescimento do Cuidado Efetivo® atinja, ao término do 

primeiro ano, um total de 84 licenças ativas. Para essa premissa, foi considerado a 

sazonalidade que ocorre durante o ano, meses de férias e com maior número de 

feriados prolongados, tende a ter uma busca maior pela institucionalização do idoso 

ou contratação do serviço de cuidados domiciliar. Essa premissa está embasada na 

experiência e projeções anuais de vendas da Escolha Certa Cuidadores de Pessoas, 

que tem uma carteira de clientes oscilantes no decorrer do ano, com picos de 

contratações em determinadas épocas. 
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Gráfico 4 – Projeção de Vendas por Licenças para o 1º ano 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A precificação de cada licença é determinada conforme o número de usuário de cada 

contratante dos serviços. Foi feita uma análise conforme resultado médio da pesquisa 

de mercado (Anexo I), em que foi questionado um valor médio para a aceitação do 

software.           

 

Planos 
Números de 

Usuários 
R$ / Usuário 

Estimativa de 
Ganhos 

1 Licença comum 1 1-5 50 50,00 a 250,00 

2 Licença comum 2 6-15 40 240,00 a 600,00 

3 Licença comum 3 16 - 30 35 
480,00 a 
1050,00 

4 Licença comum 4 31 - 50 30 
930,00 a 
1500,00 

5 Licença comum 5 > 50 25 1.250,00 

6 WHITE Label > 50 25 1.250,00 

Tabela 5 - Estimativas de valores por licenças ativas 

Fonte: Elaboração própria. 

Com a estimativa de preço e de usuários por licença, foi possível projetar o ganho 

bruto. Caso sejam disponibilizadas 84 licenças a receita bruta atingirá o valor de R$ 

462.280,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta reais) no primeiro 

ano. 

Alguns estudos revelam ser possível o crescimento de uma startup nos 5 primeiros 

anos de atividade em torno de 24%, sem que nesse período haja a sua estagnação. 
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Porém, a Cuidado Efetivo® se apoia em uma premissa de crescimento de um 

mercado em expansão, onde o envelhecimento da população (conforme defendido na 

introdução) é um fenômeno mundial, que traz perspectiva para empreendedores do 

ramo. Ainda, a pesquisa mercadológica mostra a carência de um serviço de gestão 

da informação dos registros diários da atenção domiciliar e a fragilidade de como 

essas dados são tratados pelas atuais empresas do ramo. Assim, foi projetado para 

o Cuidado Efetivo® um crescimento de 20% no segundo ano, momento de expansão 

e de ganho de mercado; 13% no terceiro e quarto ano momento em que a empresa 

começará a se acomodar frente possíveis concorrentes; e 15% no quinto ano, onde 

iniciará a fase de estagnação, conforme descrição da tabela e do gráfico, a seguir: 

  Planos R$ / Usu dez/20 dez/21 dez/22 dez/23 dez/24 

1 Licença Comum - 1 a 5 50 38.000,00 45.600,00 51.528,00 58.226,64 66.960,64 

2 Licença Comum - 6 a 15 40 93.600,00 112.320,00 126.921,60 143.421,41 164.934,62 

3 Licença Comum - 16 a 30 35 74.480,00 89.376,00 100.994,88 114.124,21 131.242,85 

4 Licença Comum - 31 a 50 30 103.950,00 124.740,00 140.956,20 159.280,51 183.172,58 

5 Licença Comum - > 50 25 78.750,00 94.500,00 106.785,00 120.667,05 138.767,11 

6 White Label - > 50 25 73.500,00 88.200,00 99.666,00 112.622,58 129.515,97 

  Receita   462.280,00 554.736,00 626.851,68 708.342,40 814.593,76 

Tabela 6 - Premissa de crescimento para os 5 anos 

Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 5 – Projeção de crescimento para 5 anos 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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7.2.3 Retorno de Investimento – Payback 

Em um prognóstico positivo de aceitação do software, contando com a vantagem em 

ser a primeira empresa a lançar um aplicativo de gestão da informação do cuidado 

para idosos em ambiente residencial, foram projetados um payback simples de 2,35 

e um payback descontado de 2,68, baseado na aceitação de mercado em resposta à 

pesquisa, verificamos o retorno do investimento em até 30 meses.  

Conforme planilha a seguir, observa-se uma taxa conservadora de 20% para trazer 

as projeções de receitas a valores presentes. Os retornos no payback descontado 

sofreram também uma desvalorização de 12% devido à taxa de desconto. 

  0 1 2 3 4 5 
 

194.150,00 121.499,25 66.164,55 110.497,04 162.800,77 237.896,51 
 

      

Valor Presente 0 0 45.947,60 64.031,40 78.511,17 95.605,27 

Taxa 20% 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2        

Ano 
Fluxo de 

Caixa 
Saldo 

Fluxo 
Descontado 

Saldo 

  

0 -194.150,00 -194.150,00 -194.150,00 
-

194.150,00 

  

1 134.956,92 -R$ 59.193,08 123.813,69 -70.336,31 

  

2 45.947,60 -R$ 13.245,48 35.844,18 -34.492,13 

 

 

3 64.031,40 R$ 50.785,92 49.377,31 14.885,18 

  

4 78.511,17 R$ 129.297,09 57.807,04 72.692,21 

  

5 95.605,27 R$ 224.902,37 53.908,49 126.600,71 

  

       

Taxa de desconto (i) 12,00% 

     

VPL 112.696,95 

     

TIR 35,64% 

     

Payback Simples              2,35  

     

Payback Descontado              2,68            

Tabela 7 - Projeção do payback em 5 anos 

Fonte: Elaboração própria. 

Após pesquisa no mercado financeiro, verificou-se que a taxa do Certificado de 

Depósito Bancário (CDB) da instituição com o qual a empresa tem parceria pagará 

por um CDB pós-fixado a taxa mínima de 12% a.a. Com base nesse retorno do 

investimento, caso o dinheiro fosse aplicado, houve investimento no negócio 
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apresentado, com o qual se obteve um retorno positivo maior que o valor oferecido 

pela instituição financeira. De acordo com os índices e projeções apresentados, o 

investimento na empresa é viável, visto que haverá um Valor Presente Líquido (VPL) 

positivo e uma Taxa Interna de Retorno (TIR) 35,64%, superior à taxa informada pelo 

banco. 

Para o valor presente utilizado, foi prevista uma taxa de 20% ao longo de cada ano. 

  194.150,00 121.499,25 66.164,55 110.497,04 162.800,77 237.896,51 
 

      

Valor Presente 0 0 45.947,60 64.031,40 78.511,17 95.605,27 

Taxa 20% 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 

              
Tabela 8 - Valor Presente levado aos 5 anos 

Fonte: Elaboração própria. 

7.2.4 Patrimônio Líquido 

 Compondo o valor do Patrimônio Líquido (PL), há o valor investido: o Capital 

Social da empresa e os lucros acumulados em um período de 5 anos. Não foram 

estipulados valores para distribuição de dividendos/Lucros, os quais serão previstos 

quando as projeções se realizarem.  

7.3 PONTO DE EQUILÍBRIO 

O ponto de equilíbrio do Cuidado Efetivo®, a partir dessa perspectiva, está projetado 

em R$ 45.756,12 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e doze 

centavos) que será atingido no nono mês de atividade, com a meta de 64 licenças 

ativas e um faturamento de R$ 53.770,00 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta 

reais), com de um TIC médio por licença de R$ 840,16 (oitocentos e quarenta reais e 

dezesseis centavos). 
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  Geral 

Margem de Contribuição Média 83,00% 

Faturamento Meta 100.000,00 

MC R$ 83.000,00 
  

Custo Fixo Médio 37.977,58 

Resultado 45.022,42 

Lucratividade 45,02% 
  

Ponto de Equilíbrio em R$ (CF / MCM) 45.756,12 

Tabela 9 - Projeção do ponto de equilíbrio 

Fonte: Elaboração própria. 
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8 O PLANO JURIDICO 

A modalidade EIRELI foi escolhida por ser uma modalidade muito comum no Brasil, 

visto que vislumbra diversas vantagens econômicas, alíquotas menores e facilidade 

na administração da agenda tributária, tendo ainda a unificação dos encargos 

previdenciários do empregador. O código nacional de atividade empresarial (CNAE) 

é 62.02-3/00, referente a Desenvolvimento e licenciamento de programas de 

computadores customizáveis.  

O trabalho proposto não necessita de aprovação de órgãos ou de agências 

reguladoras, apesar de já existirem algumas RDC, como as RDC 185 e RDC 56, de 

2001, que se referem a boas práticas de fabricação, e a RDC 16, de 2013, porém sem 

regulamentação especifica da Anvisa, mas com informações técnicas necessárias 

para o uso e o registro de softwares em âmbito nacional (ANVISA, 2018).  

A empresa está constituída como EIRELI, ou seja, nessa condição, há um único sócio 

com responsabilidades limitadas: não poderá o sócio ter seu patrimônio pessoal 

afetados pelas dívidas da empresa. A EIRELI existe desde 2011, sendo 

regulamentada pela Lei nº 12.441/11.  

A sócia será detentora de 100% das quotas, que poderão ser vendidas a investidores 

ao fim do crescimento, dependendo da viabilidade da empresa.  

O fato de não haver nenhum investidor no projeto foi o ponto decisório para a escolha 

dessa modalidade empresarial, somado às vantagens que seguem:  

 Os patrimônios (pessoal e empresarial) não se misturam;  

 Não é estipulado um limite de faturamento anual;  

 Há possibilidade de escolha de outros regimes tributários. 

 

Mas também existem desvantagens na escolha desta modalidade: 

 O valor do capital social deve ser integralizado por, no mínimo, 100 salários; 

 O titular da EIRELI não pode ter outra empresa na mesma modalidade. 
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8.1 SUPORTE CONTÁBIL E JURÍDICO 

A incorporação da empresa ocorreu em maio de 2019, sendo representada pelos 

escritórios jurídicos e contábeis, respectivamente, Organização Contábil Vivace, 

estabelecido na cidade de Guarulhos, na rua Virgílio, 160, Jd. Flor da Montanha, e por 

Ferreira de Castro Advogados Associados, localizado na cidade de Guarulhos, na rua 

Dr. Gastão Vidigal, 40, Centro. 

Ambos os escritórios prestam serviços ao Grupo Escolha Certa e têm amplo 

conhecimento da cultura da organização, sempre atendendo pontualmente às 

necessidades do grupo por diversos meios de comunicação.  
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9 CONCLUSÃO 

O trabalho mostrou que o mercado relacionado à atividade de cuidados de idosos em 

ambiente domiciliar cresce na mesma velocidade em que a população envelhece, 

porém, de forma desordenada e sem controle das informações registradas, fato que 

favorece serviços de apoio e gestão, um nicho de mercado aproveitado pela Escolha 

Certa. 

A empresa, embora desejasse apenas gerar valor a seus serviços, emplacou uma 

startup de inovação e tecnologia na gestão da informação para atendimento domiciliar 

prestado único e exclusivamente por cuidadores de idosos. Em razão de o Cuidado 

Efetivo® ser um sistema de impacto, com grandes possibilidades notadas ao decorrer 

da sua construção, verificou a necessidade de disponibilizá-lo a empresas que 

também estiverem interessadas em melhorar a qualidade dos serviços B2B.  

A limitação acerca dos profissionais do cuidado que envolve a coleta de dados das 

informações em cadernos manuscritos, a insatisfação das empresas de cuidadores 

de idosos, sempre levando em consideração a responsabilidade, a seriedade e a 

confiabilidade das informações diárias do cuidado domiciliar foi um dos fatores 

determinantes para o investimento na proposta digital de informatização dos registros 

diários na atenção domiciliar prestada por cuidadores de idosos. 

O app tem como diferencial custo acessível e planos conforme a demanda de cada 

instituição, treinamentos para os profissionais de gestão, suporte on-line e toda a 

segurança das informações depositadas no sistema, com padrões internacionais 

rigorosos em relação à proteção da informação clínica, armazenadas em nuvem com 

base em utilitários da AWS AMAZON. O software tem diversas peculiaridades e 

direciona-se para uma proposta de gestão da informação voltada apenas para o 

cuidado domiciliar prestado pelo cuidador de idosos, sem concorrentes que tenham 

as mesmas características, no Brasil. Logo, a empresa sai na frente, com vantagem 

competitivas, tendo a certeza que outras virão nesse caminho de inovação e 

tecnologia direcionadas à atenção domiciliar prestada pelo cuidador de idosos.  

Portanto, o Cuidado Efetivo® é um aplicativo importante para as empresas de 

cuidadores, devido à sua capacidade de acompanhamento e monitoramento do 
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cuidado, em tempo real, e de todas as atividades prestadas pelo cuidador, seja na 

residência ou em uma ILPI.  
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11 ANEXOS 

11.1 ANEXO 1 – PESQUISA DE VIABILIDADE DE MERCADO  
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