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RESUMO 
 

Objetivo – Este estudo pretende identificar os atributos de valor para a implementação de uma 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) voltada para a população idosa de alta 

renda na Cidade do Rio de Janeiro, tendo como base a Estratégia do Oceano Azul (EOA). 

Metodologia – A pesquisa dividiu-se em duas partes independentes. Na primeira, foram 

consultadas fontes secundárias de dados. Na segunda parte foi realizada a pesquisa exploratória, 

através do método qualitativo de coleta de dados por meio de entrevistas em profundidade e 

observação de campo a partir de uma seleção amostral não probabilística intencional. 

Resultados – Foram identificados os atributos de valor para o sucesso de um novo negócio 

através da EOA. Além disso, constatamos que a estratégia também pode ser utilizada para 

identificar oportunidades de novos mercados ex-ante sua implementação. 

Limitações – A principal limitação da pesquisa é estar baseada apenas na teoria do Oceano 

Azul. Ademais não é comum a utilização desta teoria ex-ante o desenvolvimento de um 

negócio. Pesquisas futuras podem avaliar esses resultados utilizando outras ferramentas e 

estratégias. 

Aplicabilidade do trabalho – A partir desses resultados, as organizações podem estudar mais 

uma ferramenta de análise para identificação de novas oportunidades de negócios ex-ante sua 

implementação. 

Contribuições para a sociedade – Análise do mercado de ILPIs para cliente de alta renda 

diante da carência de locais adequados para abrigá-los. Adicionalmente, o estudo propõe uma 

oportunidade de investimento que, assim como outras, está sendo gerada pelo acentuado 

processo de envelhecimento da população brasileira. Dessa forma, a iniciativa privada pode 

ajudar a preencher uma lacuna de política pública. 

 

Palavras-chave: Estratégia. Oceano Azul. Instituição de Longa Permanência para Idosos. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original. 



 
	

	

ABSTRACT 
 

Purpose – This study intends to identify the main attributes for the implementation of a Long-

Term Care (LTC) for the elderly aimed at the high income elderly population in the City of Rio 

de Janeiro based on the Blue Ocean Strategy (BOS). 

Methodology – The research was divided into two independent parts. In the first, secondary 

data sources were consulted. The second part was carried out through the qualitative method of 

data collection by in-depth interviews and observation research from an intentional non-

probabilistic sampling selection through an exploratory research. 

Findings – The main attributes for success of a new business have been identified through the 

BOS. In addition, we find that the strategy can also be used to identify opportunities for new 

markets ex-ante their implementation. 

Research limitations – The main limitation of the research is that it is based only on the theory 

of the Blue Ocean. In addition, it is criticized the difficulty to use the BOS ex-ante the business 

development. Future research can evaluate these results using other tools and strategies. 

Practical implications – From these results, the organizations can study another analysis tool 

to identify new business opportunities ex-ante its implementation. 

Social implications – Analysis of the actual LTC lacking adequate residence. In addition, the 

study proposes an investment opportunity that, like others, will be provided by the needs of the 

growing of an elderly population. In this way, private initiative can help filling a public policy 

gap. 

 

Keywords: Strategy. Blue Ocean. Long-Term Care. 

Paper category: Master’s thesis/ Research paper. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Contextualização do Problema 

 

O presente estudo tem seu ponto de partida na análise de uma demanda específica de 

mercado, levando em conta que o Brasil já possui um enorme contingente de idosos e registra 

tendências como: i) aumento combinado entre a longevidade da população e seu nível de renda; 

ii) existência de grandes centros urbanos com baixa disponibilidade de atendimento direcionado 

para este nicho de mercado; iii) forte evolução tecnológica na área de monitoramento remoto 

da saúde; e iv) ampliação e diversificação da oferta de produtos e serviços voltados para a 

terceira idade, tais como suplementos vitamínicos, cuidadoras e equipamentos para adaptação 

de residências (MORAES, 2012; WELCH; EDMONDSON, 2011; GRAGNOLATI et al, 

2011). 

Ademais o país está inserido num contexto em que: i) os planos de saúde, hospitais e 

fundos de pensão demonstram preocupação com a crescente inflação de custos no atendimento 

não crítico dos idosos; ii) praticamente não há ofertas de serviços com nível elevado neste setor. 

Assim, os idosos passam a ser vistos como um problema financeiro nos cálculos atuariais da 

previdência (pública e privada), dos planos de saúde e no orçamento doméstico; e iii) a oferta 

é altamente fragmentada, com baixo nível de especialização técnica e informatização e pouca 

ou nenhuma integração entre médicos clínicos, empresas de saúde, equipes de atendimento 

hospitalar e familiares (CAMARANO, 2010; MORAES, 2012; WELCH; EDMONDSON, 

2011; GRAGNOLATI et al, 2011). 

Projeções populacionais indicam para as próximas décadas um crescimento acentuado da 

população muito idosa (oitenta anos ou mais) (CAMARANO; KANSO, 2009). Este subgrupo 

populacional representava em 2010 aproximadamente 14% da população idosa, e 1,5% do total. 

As projeções para 2040 indicam que os 13,7 milhões de muito idosos representarão um quarto 

da população idosa, e cerca de 7% da população total. 

A população muito idosa é a mais exposta às enfermidades e mazelas crônicas não 

transmissíveis, muitas delas culminando com sequelas limitantes de um bom desempenho 

funcional, gerando situações de dependência e consequente necessidade de cuidados 

(CAMARANO, 2010). Desta forma, pode-se esperar um aumento da população que demandará 

apoio e cuidados especiais, sendo este subgrupo o mercado consumidor específico a ser 

explorado pelas Instituições de Longa Permanência Para Idosos (ILPIs) (GRAGNOLATI et al, 
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2011). 

Segundo Welch e Edmondson (2011), a estratégia do Oceano Azul (EOA) pode ser 

aplicada a fim de redefinir e otimizar a prestação de serviços de saúde. Existe um potencial de 

criação neste mercado que deve ser desenvolvido com proatividade e criatividade, uma vez que 

a atual oferta não atende plenamente às expectativas do cliente. 

Observa-se que não há pressão do mercado para o desenvolvimento de instituições 

focadas no paciente, capazes de gerenciar todas as suas necessidades de saúde, entretanto existe 

a demanda por uma melhora dos serviços e menor custo (WELCH; EDMONDSON, 2011). 

Dentro da EOA, as empresas inovadoras envolvem seus clientes para determinar o que 

os estimulam na busca além dos produtos e serviços disponíveis no mercado. A inovação (em 

produtos, serviços ou entregas) deve aumentar e criar valor para o mercado, ao mesmo tempo 

em que reduz ou elimina serviços menos valorizados por ele. (WELCH; EDMONDSON, 2011). 

Com um timing e marketing apropriados, os produtos ou serviços de vanguarda 

rapidamente caminham para a dominação do mercado, desafiando o próprio status quo das 

indústrias que os criam. Eles aceleram rapidamente para alcançar o domínio do mercado 

(WELCH; EDMONDSON, 2011). 

As inovações observadas no mercado de saúde são geralmente concentradas na melhoria 

do serviço (prestação de cuidados), atenção e cuidado clínico dos pacientes (benefícios 

funcionais) e não atingem o objetivo de diferenciar consideravelmente uma ou outra 

organização no mercado de saúde. As práticas de marketing (comunicação e divulgação) neste 

mercado também não ajudam a distinguir e tendem a parecer muito similares (WELCH; 

EDMONDSON, 2011). 

Existe um oceano azul de oportunidades no mercado de saúde e qualquer instituição pode 

criar o seu próprio oceano. Não importa o tamanho do oceano, mas sim o valor reenergizante e 

diferenciador que ela fornece aos clientes, principalmente num mercado em crise. O ponto de 

partida deve ser o marketing e a promessa da marca para inovações que refletirão melhores 

maneiras de servir e melhorarão a experiência de ser um paciente (WELCH; EDMONDSON, 

2011). 

Algumas organizações se destacaram nesse desafio, oferecendo maior valor para os 

clientes, como por exemplo: a Mayo Clinic Health Manager, que criou uma ferramenta de 

gerenciamento familiar de saúde on-line; a Highmark, uma seguradora que lançou o primeiro 

cartão de presente pré-pago do país para despesas de saúde; a InstyMeds, que desenvolveu o 

primeiro dispensador automatizado de medicamentos; e a Parrish Medical Center, que optou 
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por competir melhorando sua cultura e o envolvimento de seus funcionários (que trabalharam 

juntos para eliminar muitos milhões em custos hospitalares) (WELCH; EDMONDSON, 2011). 

Diante deste cenário, surgiu a questão que motivou o presente trabalho de pesquisa – 

identificar os atributos de valor para o sucesso do desenvolvimento de uma ILPI utilizando 

como base a EOA. 

A ILPI analisada neste estudo atuará no segmento de vida assistida, provendo residência 

e cuidados de promoção da saúde para idosos de um segmento de alto nível de renda na Cidade 

do Rio de Janeiro, visando a atender de forma específica e integrada as principais enfermidades 

da terceira idade, com alta geração de valor para seus internos e suas famílias e, por conseguinte, 

para os seus investidores. 

 

 

1.2 Objetivo da Pesquisa 

 

O objetivo final dessa pesquisa é identificar os atributos de valor para a implementação 

de uma ILPI voltada para a população idosa de alta renda na Cidade do Rio de Janeiro, tendo 

como base a EOA. 

São objetivos intermediários do presente estudo: 

1. analisar os atributos de valor nos quais a indústria compete, à luz da EOA; 

2. identificar pontos de atritos e barreiras relacionadas à implementação da ILPI; 

3. quantificar o mercado de idoso nos municípios brasileiros com mais residentes 

de alta renda maiores de setenta anos; e 

4. identificar as Regiões Administrativas (RAs) do município com maior 

percentual de indivíduos de alta renda com mais de setenta anos. 

 

1.3 Delimitação do Estudo 

 

Este estudo concentrou-se apenas na abordagem da EOA para identificar os principais 

atributos de valor que podem caracterizar o sucesso de um negócio. 

Grande parte dos estudos acadêmicos que buscam testar a aplicação da EOA são ex-post, 

o que difere do presente estudo, que utiliza um negócio ex-ante. 
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O modelo de negócio desenvolvido foca em indivíduos de alta renda com mais de setenta 

anos localizados em uma única cidade brasileira que podem optar por um serviço de residência 

e cuidados de saúde através de uma ILPI. 

 

 

1.4 Limitação do Estudo 

 

Este estudo apresenta algumas limitações, sendo elas: 

• Está baseado apenas na teoria do Oceano Azul. 

• Não se pretende esgotar o assunto e não é possível generalizar os resultados 

encontrados, tendo em vista que é uma pesquisa exploratória a partir de uma 

seleção amostral não probabilística 

• Ocorrência de possíveis vieses, típicos de amostras não-probabilísticas. 

 

 

1.5 Relevância da Pesquisa 

 

Apesar da importância do tema da EOA, ainda existem poucas investigações aplicadas 

ao assunto no meio acadêmico. Sua utilização para um diagnóstico ex-ante é ainda mais 

limitada. Dessa forma, a relevância dessa pesquisa está em identificar a contribuição dessa 

estratégia na modelagem ex-ante dos negócios. 

Outro aspecto importante deste estudo é a análise do mercado de ILPIs para cliente de 

alta renda na Cidade do Rio de Janeiro diante da carência de locais adequados para abrigá-los. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

Para Kim e Mauborgne (2005a), é possível criar novos mercados e tornar a concorrência 

irrelevante por meio da EOA. Estes autores desenvolveram um estudo com base na análise de 

mais de 150 movimentos estratégicos em mais de trinta setores diferentes e definem movimento 

estratégico como um “conjunto de decisões e ações gerenciais que resultam em importantes 

produtos e serviços capazes de criar novos mercados” (KIM; MAUBORGNE, 2005a, p.10). 

Em seu livro, eles apresentam o exemplo do “Cirque du Soleil”, que ilustra muito bem o 

conceito desta estratégia. O “Cirque du Soleil” não é circo nem teatro, mas procura conciliar a 

diversão e vibração de circo com a sofisticação intelectual e riqueza artística do teatro. Como 

resultado, criou um novo conceito de circo e o oceano azul de um novo espaço de mercado a 

ser explorado, sem concorrentes. Também eliminou espetáculos com animais e reduziu sua 

estrutura de custos, obtendo simultaneamente diferenciação e otimização da rentabilidade 

(KIM; MAUBORGNE, 2005a). 

Os autores dividiram o mercado em dois tipos de oceanos – os vermelhos e os azuis. A 

maior parte das empresas navega em oceanos vermelhos, onde “as fronteiras setoriais são 

definidas e aceitas, e as regras competitivas do jogo são conhecidas” (KIM; MAUBORGNE, 

2005a, p.4). Neste cenário as empresas tentam superar suas rivais para abocanhar maior fatia 

da demanda existente. À medida que o espaço de mercado fica cada vez mais apinhado, as 

perspectivas de lucro e crescimento vão ficando cada vez menores. Os produtos se transformam 

em commmodities, e a “briga de foice ensanguenta as águas”, dando origem à expressão 

“oceanos vermelhos”.  

Nessa arena competitiva, algumas empresas se diferenciam e conseguem criar oceanos 

azuis, que são caracterizados por: “espaços de mercado inexplorados, pela criação de demanda 

e pelo crescimento altamente lucrativo” (KIM; MAUBORGNE, 2005A, p.4). 

Os autores enfatizam ainda que a maioria desses oceanos azuis prosperam dentro dos 

oceanos vermelhos por meio da expansão das fronteiras setoriais presentes – como fez o 

“Cirque du Soleil” – mas ainda há aquelas que exploram oceanos azuis bem distantes dessas 

fronteiras. A competição neste tipo de oceano torna-se irrelevante, porque ali ainda não existem 

regras do jogo definidas, ao contrário do que ocorre nos oceanos vermelhos (KIM; 

MAUBORGNE, 2005a). 
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Kim e Mauborgne (2005a) propõem analisar o ambiente competitivo das empresas a 

partir da inovação de valor, nova forma de raciocinar sobre a execução de uma estratégia que 

permita criar um novo mercado no qual a concorrência seja irrelevante. 

Segundo os autores, a inovação de valor é a pedra angular da EOA. Trata-se da busca 

simultânea de diferenciação e baixo custo, criando um salto de valor para os compradores e 

para a empresa. Para os compradores, o valor advém da utilidade e do preço dos produtos e 

serviços. Para a empresa, o valor é gerado a partir do alargamento da diferença entre o custo e 

o preço de venda. A inovação de valor é alcançada apenas quando todo o sistema de utilidade, 

preço e custo está alinhado. 

Uma estratégia de inovação de valor concentra-se na criação de um salto de valor, tanto 

para os compradores quanto para a empresa, abrindo espaço de mercado novo e não contestado. 

A inovação de valor pode ocorrer em qualquer lugar e em toda a gama de atividades de uma 

empresa – produto, serviço, entrega, custos, preços e modelo de negócios (LEAVY, 2005). 

Kim e Mauborgne (2005a) criaram um conjunto de três ferramentas e estruturas analíticas 

para criar oceanos azuis de novos mercados: 

• a matriz de avaliação de valor; 

• o modelo de quatro ações; e 

• a matriz eliminar–reduzir–elevar–criar. 

A matriz de avaliação de valor é uma ferramenta de diagnóstico central e uma estrutura 

de ação desenvolvida pelos autores para mostrar a situação atual do espaço de mercado 

conhecido e fazer o seu oceano azul se mover. São dois os seus propósitos. Primeiro, apresentar 

claramente aos usuários os fatores com os quais o setor compete e onde a concorrência 

atualmente investe. Em segundo lugar, estimular os usuários a agir de modo a reorientar o foco 

de concorrentes para alternativas e de clientes para não clientes do setor. 

Na figura abaixo (Figura 1), o eixo horizontal na matriz de avaliação de valor reflete a 

gama de fatores da concorrência e investimento de um setor, enquanto o eixo vertical representa 

o nível de oferta que os compradores recebem ao longo de todos esses principais fatores da 

concorrência. Os resultados estão representados na curva de valor que mostra graficamente o 

cenário estratégico atual e as perspectivas futuras para uma organização. 
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Figura 1: Matriz de avaliação de valor 
Fonte: site do Blue Ocean Strategy. 
 

Uma curva de valor elevada representa foco, singularidade e mensagem consistente ao 

mercado, ou seja, as três características que os autores definem como sendo uma ótima EOA. 

O modelo das quatro ações é usado para transformar elementos de valor do comprador 

em uma nova curva de valor ou perfil estratégico. São quatro as perguntas-chave que devem 

orientar as empresas na busca de diferenciação e baixo custo e na redefinição de sua estratégia, 

criando uma nova curva de valor (Figura 2): 

• Quais fatores considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? 

• Quais fatores devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais? 

• Quais fatores devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais? 

• Quais fatores nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? 

 

 
Figura 2: Modelo das quatro ações 
Fonte: site do Blue Ocean Strategy. 
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As duas primeiras perguntas, relacionadas à eliminação e redução de atributos de valor, 

levam a empresa a otimizar custos. Já as duas outras, referentes a elevar e criar fatores, 

proporcionam informações sobre como elevar o valor para o comprador e criar novas demandas. 

A ferramenta analítica que complementa o modelo das quatro ações é a matriz eliminar–

reduzir–elevar–criar. Ela encoraja as empresas não só a responder às questões colocadas no 

modelo das quatro ações, mas também a agir em todas essas quatro ações, de forma a criar uma 

nova curva de valor (ou perfil estratégico), essencial para gerar um novo oceano azul. A matriz 

traz quatro benefícios imediatos às empresas: 

• Encoraja-as a buscar simultaneamente diferenciação e baixo custo, para quebrar 

o trade-off entre valor e custo. 

• Imediatamente aponta empresas que se concentram apenas na elevação e na 

criação de valor, o que aumenta a estrutura de custos e muitas vezes sobrecarrega 

a engenharia de produtos e serviços – uma situação comum em muitas 

organizações. 

• É facilmente compreendida pelas equipes de qualquer nível, criando um alto 

grau de engajamento em sua aplicação. 

• Como preencher a matriz é um desafio, isso leva as empresas a examinar 

cuidadosamente cada fator de concorrência no setor, ajudando-as a descobrir 

uma grande variedade de requisitos inconscientes que as norteiam na 

competição. 

 

Matriz eliminar-reduzir-elevar-criar 

Eliminar Elevar 

Astros circenses Picadeiro único 

Espetáculos com animais  

Descontos para grupos  

Espetáculos em vários picadeiros  

Reduzir Criar 

Diversão e humor Tema 

Vibração e perigo Ambiente refinado 

 Várias produções 

 Músicas e danças artísticas 

Quadro 1: Matriz eliminar–reduzir–elevar–criar do “Cirque du Soleil” 
Fonte: Adaptado de Kim e Mauborgne (2005a), p. 36. 
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A matriz eliminar-reduzir-elevar-criar relacionada ao “Cirque du Soleil” (Quadro 1) 

retrata bem esta ferramenta e apresenta suas descobertas. Pode-se perceber a variedade de 

valores que são base da competição setorial que podem ser eliminados e reduzidos – como o 

espetáculo com animais, um atributo bastante oneroso. Historicamente este e outros valores 

sempre foram considerados indispensáveis pela indústria circense, mas já se observava um 

desconforto do público em relação à exploração de animais (KIM; MAUBORGNE, 2005a). 

São seis os princípios da EOA que impulsionam sua formulação e execução com sucesso 

e reduzem os riscos: 

1. Reconstrua as fronteiras do mercado. 

2. Concentre-se no panorama geral, não nos números. 

3. Vá além da demanda existente. 

4. Acerte a sequência estratégica. 

5. Supere as principais barreiras organizacionais. 

6. Introduza a execução na estratégia. 

Os quatro primeiros são os princípios que levam à formulação bem-sucedida da EOA e 

serão abordados mais detalhadamente neste estudo, enquanto os dois últimos conduzem à sua 

execução eficaz. O Quadro 2 resume estes seis princípios e os riscos que podem ser 

minimizados com cada um deles. 

 

Princípios de formulação Fatores de risco atenuados por cada princípio 

Reconstrua as fronteiras do mercado ↓ Risco da busca 

Concentre-se no panorama geral, não nos 

números 
↓ Risco do planejamento 

Vá além da demanda existente ↓ Risco de escala 

Acerte a sequência estratégica ↓ Risco 

Princípios da Execução Fatores de risco atenuados por cada princípio 

Supere as principais barreiras organizacionais ↓ Risco organizacional 

Introduza a execução na estratégia ↓ Risco da gestão 

Quadro 2: Os seis princípios da EOA 
Fonte: Adaptado de Kim e Mauborgne (2005a), p. 21. 
 

Kim e Mauborgne (2005a) descobriram padrões sistemáticos para a reconstrução de 

fronteiras visando a criação de oceanos azuis. Dessa forma desenvolveram o modelo das seis 

fronteiras que trata dos riscos da busca contra os quais muitas empresas lutam. 
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O Quadro 3 abaixo mostra um resumo deste modelo para a criação de oceanos azuis 

confrontado aos seis pressupostos básicos em que se baseiam as estratégias de muitas empresas. 

Por meio deste modelo os gestores conseguirão se libertar da competição voraz do oceano 

vermelho. 
 Concorrência Frente a Frente Criação de Oceanos Azuis 

Setor Foca os rivais dentro do setor Procura por setores alternativos 

Grupo Estratégico 
Foca a posição dentro de um grupo 

estratégico 

Procura grupos estratégicos dentro do 

setor 

Grupo Comprador 
Concentra-se em servir melhor o grupo 

comprador 

Redefine o grupo comprador do setor 

Escopo do Produto ou 

Oferta de Serviço 

Concentra-se em maximizar o valor das 

ofertas de produtos e serviços dentro dos 

limites do setor 

Procura ofertas de produtos e serviços 

complementares 

Orientação 

Funcional-Emocional 

Concentra-se em melhorar o desempenho 

de preço dentro da orientação funcional-

emocional do setor 

Repensa a orientação funcional-

emocional do setor 

Tempo 
Procura se adaptar às tendências externas 

quando elas ocorrem 

Participa na formação de tendências 

externas ao longo do tempo 

Quadro 3: Modelo das seis fronteiras 
Fonte: site do Blue Ocean Strategy. 
 

A estratégia deve ser baseada em seis condições básicas, e implementada por meio de 

quatro passos bem definidos e amplamente testados para se entender como transformar não-

clientes em clientes. Sendo assim, a empresa deve analisar e observar: 

• as indústrias alternativas; 

• outros grupos estratégicos; 

• diferentes grupos de compradores; 

• ofertas de produtos e serviços complementares; 

• diferentes apelos funcionais e emocionais do setor; e 

• o transcurso do tempo. 

Essas seis fronteiras serão analisadas individualmente a seguir. 

A primeira fronteira consiste em examinar os setores alternativos. Devem ser analisados 

os produtos e serviços cujas formas e funções podem ser diferentes, mas têm o mesmo 

propósito. 
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A segunda fronteira examina os grupos estratégicos dentro dos setores. Grupos 

estratégicos são formados pelo conjunto de empresas que, dentro de um mesmo setor, adotam 

estratégias semelhantes. Esses grupos podem ser classificados por hierarquia com base em 

preço e desempenho. Se o preço for ajustado, isso pode acarretar um ajuste correspondente em 

alguns aspectos do desempenho. 

A terceira fronteira baseia-se na análise da cadeia de compradores. Os concorrentes 

convergem em torno de uma definição comum sobre o comprador-alvo do setor, contudo há 

uma cadeia de compradores que participam de maneira direta ou indireta da tomada de decisão 

da compra. 

A quarta fronteira consiste em examinar as ofertas de produtos e serviços 

complementares – que complementam o uso dos produtos ou serviços ofertados – pensando no 

que ocorre antes, durante e depois da utilização do produto ou serviço. 

A quinta fronteira permite examinar e analisar os apelos funcionais e emocionais 

capazes de sensibilizar os consumidores, que acabam revelando novos insights para a 

formulação dos apelos que serão criados ou eliminados. Alguns setores concorrem apelando à 

razão, enquanto outros recorrem ao apelo pela emoção. 

A sexta e última fronteira examina o transcurso do tempo, prospectando desde o valor 

que o mercado oferece hoje até́ o valor que talvez ofereça amanhã.̃ Ou seja, observar sob a 

perspectiva certa as tendências externas que possam afetar os negócios ao longo do tempo pode 

apontar o caminho para a descoberta de oportunidades de oceano azul.  

Para Kim e Mauborgne (2005a), o desenvolvimento de uma EOA deve se concentrar no 

panorama geral e seguir quatro passos, de forma a reduzir o risco do planejamento (Quadro 4): 

1. “Despertar visual” (comparar a imagem de sua empresa com a dos concorrentes 

e verificar o que deve ser alterado). 

2. “Exploração visual” (pesquisa de campo para explorar as seis fronteiras, 

observando as vantagens e fatores que devem ser eliminados, criados ou 

mudados). 

3. “Feira de estratégia visual” (construção de uma matriz de avaliação de valor com 

base no item anterior e feedback de clientes, clientes de concorrentes e não-

clientes). 

4. “Comunicação visual” (criação e distribuição de perfis estratégicos em uma 

única página e apoiar apenas aqueles que permitem implementar a estratégia). 
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Quadro 4: Os quatro passos para a visualização da estratégia 
Fonte: Adaptado de Kim e Mauborgne (2005a), p. 84. 
 

Kim e Mauborgne (2005a) recomendam ir além da demanda existente, agregando a 

maior demanda possível, focando nos “não clientes” e atenuando o risco de escala. Há três 

níveis de não-clientes, chamados de primeiro, segundo e terceiro nível. 

O primeiro nível são os clientes “quase-convertidos”, que estão na mesma fronteira do 

mercado. São aqueles que já utilizam um mínimo de ofertas do setor enquanto não acham algo 

melhor e são clientes mais próximos ao mercado em questão. 

Os clientes do segundo nível são os “refratários”, que conscientemente não querem ou 

não podem adquirir as ofertas do mercado, que consideram inaceitáveis ou além de suas 

condições. Optam por não aceitar as ofertas do setor e não as veem como alternativas. 

Já os não-clientes do terceiro nível são os clientes “inexplorados”, que nunca foram 

cogitados como clientes potenciais. São os mais afastados do mercado. A Figura 3 abaixo ilustra 

os três níveis de não-clientes e onde está posicionado o mercado em questão: 

 

 
Figura 3: Os três níveis de não-cliente 
Fonte: Adaptado de Kim e Mauborgne (2005a), p. 104. 
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O quarto e último princípio da formulação verifica a sequência estratégica, de forma a 

mitigar o risco do modelo do negócio. As empresas devem elaborar a EOA na seguinte 

sequência (Figura 4): 

• utilidade para o comprador; 

• preço; 

• custo; e  

• adoção. 

 

 
Figura 4: A sequência da EOA 
Fonte: Adaptado de Kim e Mauborgne (2005a), p. 116. 
 

Wubben, Düsseldorf e Batterink (2011) desenvolveram e detalharam a lógica da EOA 

estabelecendo uma estrutura abrangente (Figura 5) baseada em quatro pilares essenciais: 

• a matriz de avaliação de valor; 

• o modelo das seis fronteiras; 

• a matriz eliminar-reduzir-elevar-criar; e  

• a sequência da EOA. 
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Figura 5: Estrutura abrangente da EOA 
Fonte: Wubben, Düsseldorf e Batterink (2011), p. 251. 
 

Neste modelo, primeiramente é executada uma análise de negócios para identificar os 

atributos de valor com os quais o setor compete e onde a concorrência atualmente investe. 

Após a análise de negócios, é preciso começar reorientando o foco estratégico da 

concorrência atual para um espaço de mercado incontestável, buscando alternativas e novos 

clientes. 

Para evitar a perspectiva de avaliação comparativa, deve-se tentar redefinir o problema 

do negócio, relacionando (combinações de) atributos de valor aceitos com as seis condições 

básicas a serem superadas. 

A vantagem do modelo das seis fronteiras é a revisão sistemática e forçada de fatores 

comerciais de práticas estabelecidas para abrir perspectivas alternativas. Pelo menos um dos 

seis caminhos de busca deve ser aplicável ao novo negócio para indicar o espaço de mercado 

não contestado e permitir especificações adicionais do produto ou serviço. 
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Uma vez realizada as etapas de identificação dos atributos e aplicação do modelo de seis 

fronteiras, analisa-se a matriz eliminar-reduzir-elevar-criar com base no (s) novo (s) conceito 

(s) de negócios e pode-se construir uma nova curva de valor. 

Finalmente, as empresas precisam avaliar sistematicamente o novo negócio a partir de 

quatro etapas consecutivas: utilidade para o comprador, preço, custo e adoção. 

Somente se os quatro obstáculos puderem ser superados o produto ou serviço será uma 

ideia comercialmente viável do Oceano Azul, uma inovação de valor viável utilizando o modelo 

proposto por Wubben, Düsseldorf e Batterink (2011). 

Para Kim e Mauborgne (2005a) é preciso pensar na sustentabilidade e na renovação da 

EOA. A criação do Oceano Azul é um processo dinâmico, e não uma realização estática. Em 

algum momento, imitadores surgirão no horizonte. 

Segundo os autores Kim e Mauborgne (2005a), a EOA por si só já contém consideráveis 

barreiras de natureza operacional e cognitiva à imitação, resistindo por dez ou quinze anos sem 

enfrentar grandes desafios. Essa sustentabilidade no mercado deve-se às seguintes barreiras à 

imitação, específicas da própria EOA: 

• Conflitos com a imagem da marca. 

• Os monopólios naturais, quando o tamanho do mercado não comporta um 

segundo participante. 

• Patentes ou licenças. 

• As rápidas vantagens na economia de escala geradas por grandes volumes de 

vendas. 

• As externalidades de rede. 

• As mudanças políticas, operacionais e culturais geralmente exigidas para uma 

imitação. 

• A “fidelidade à marca” gerada por empresas que inovam em valor. 

• A falta de sentido de uma iniciativa de inovação de valor para a lógica estratégica 

convencional. 

Segundo defensores da EOA apontados por Barbero e Vieira (2015), se existem 

barreiras à entrada e mercados inexplorados, as empresas devem focar na inovação e não na 

competição para constantemente deslocar a fronteira do oceano azul com o oceano vermelho 

da concorrência. Por isso o ponto-chave da EOA é a inovação de valor. Por outro lado, outros 

autores afirmam que a inovação proporciona apenas resultados no curto prazo. A concorrência 
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replica continuamente o que já foi um recurso único, aumentando o número de rivais e 

reduzindo o lucro (BARBERO; VIEIRA, 2015). 

A história revela que não há empresas ou indústrias perpetuamente excelentes. As 

organizações aumentam ou diminuem o porte de sua estrutura e investimentos com base em 

movimentos estratégicos (KIM; MAUBORGNE, 2005b). 

Hollensen (2013) analisa a EOA através do estudo de caso da Nintendo "Wii", um 

exemplo de como essa estratégia não pode ser um processo estático. A empresa criou um novo 

mercado, porém não conseguiu gerar ferramentas de proteção suficientes para se manter no 

oceano azul e seus concorrentes conseguiram não só imitar a ideia sobre controles de 

movimentos, mas também criaram soluções melhores. 

Aprender a superar a concorrência sempre será uma condição da competição comercial. 

Embora o termo “oceano azul” seja novo, aquilo que o conceito captura não é. Trata-se de uma 

característica da vida comercial: do passado e do presente (KIM; MAUBORGNE, 2005b). 

Wee (2017) aponta alguns estudiosos que afirmam que qualquer oceano azul 

inevitavelmente ficará vermelho e a empresa terá que lidar com os concorrentes existentes no 

setor. Para esta situação, o modelo das cinco forças de Porter (2008) pode apoiar e oferecer 

alguns insights para uma EOA, oferecendo uma perspectiva de como se destacar dentro de uma 

competição existente. O modelo de Porter é relevante mesmo estando em desacordo com a EOA 

(WEE, 2017). 

Para Porter a vantagem competitiva se dá por diferenciação ou baixo custo (trade-off) 

ao contrário de Kim e Mauborgne, que propõem um modelo que busca simultaneamente 

diferenciação e baixo custo. Ademais, o modelo das cinco forças de Porter se concentra na 

análise da concorrência dentro de uma indústria existente (WEE, 2017). 

Wee (2017) também destaca outros autores que criticam a EOA. Segundo eles, ela não 

consegue explicar adequadamente a inovação que leva à dominação do mercado, enquanto 

outros estudiosos comentaram sobre a incapacidade daqueles que criam oceanos azuis de se 

afastar dos concorrentes, que acabam por ultrapassá-los. Para Wee (2017), os críticos da EOA 

adotaram uma abordagem ocidental na análise desta teoria. 

Wee (2017) aponta também autores que observaram no campo das estratrégias 

empresariais e corporativas as aplicações do tratado militar de 2.300 anos, Sun Zi Bingfa (mais 

conhecido no mundo ocidental como “A Arte da Guerra”, de Sun Tzu). Wee (2017) relaciona 

a obra de Sun Tzu com a EOA. Sob uma perspectiva oriental, Sun Tzu previu e combinou a 

essência do Oceano Azul com o modelo de cinco forças de Porter, estimulando os líderes a 
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atacar de forma proativa uma área indefesa ou fracamente defendida e manter uma defesa 

proativa (WEE, 2017). 

No mundo dos negócios, ir atrás de áreas ignoradas pelos concorrentes significa focar 

não apenas nos mercados, mas também nas tecnologias, produtos, serviços, características de 

design, embalagem, modos de entrega, métodos de publicidade e promoção e outras áreas que 

os concorrentes negligenciaram. Todas as vantagens relativas a ir atrás de áreas ignoradas por 

um inimigo na guerra são igualmente aplicáveis ao mundo dos negócios (WEE, 2017). 

A realidade é que as empresas nunca estão paralisadas. Elas evoluem continuamente. 

As operações melhoram ou pioram, os mercados se expandem ou contraem, e os jogadores vêm 

e vão. A história nos ensina que existe uma capacidade extremamente subestimada para criar 

novos negócios e recriar os existentes (KIM; MAUBORGNE, 2005b). 

Da mesma forma, a EOA deve ser um processo dinâmico. Uma vez que a empresa 

conseguiu criar um oceano azul, deve direcionar seus esforços no sentido de prolongar o seu 

lucro e crescimento, tornando-se um alvo em movimento e distanciando-se dos potenciais 

imitadores. O objetivo aqui é prolongar seu domínio e inibir a ação dos imitadores pelo maior 

período de tempo possível. Entretanto, à medida que as estratégias de outras empresas 

convergem para o seu mercado, o oceano azul vai se tornando avermelhado com a concorrência 

intensa, e será necessário criar um novo oceano azul para se afastar da competição (KIM; 

MAUBORGNE, 2005b). 

Apesar do vigor com que a ideia é defendida em publicações sobre o tema Oceano Azul, 

há críticas quanto à aplicabilidade da EOA. Isso porque parece simples compreender os casos 

debatidos na obra, mas se crítica a dificuldade – de modo ex-ante – de se implementar as 

ferramentas propugnadas, como se verá a seguir. 

Wubben, Düsseldorf e Batterink (2011) testaram o modelo de estrutura abrangente 

aplicando-o ex-ante num mercado aparentemente saturado, destacando os pontos fortes e fracos 

da EOA. Os autores constataram que para entrar num mercado não contestado para frutas e 

legumes europeus seria necessária uma estratégia de marketing ajustada às necessidades 

específicas de um determinado público consumidor. O modelo confirma a aplicação ex-ante do 

negócio proposto. 

Dentre os pontos fortes, foi revelado que: (i) a EOA apoia o pensamento além das rotinas 

e do conhecimento comum, para reinventar os ciclos de vida da indústria; (ii) as ferramentas 

desenvolvidas realmente permitem a derivação ex ante de um novo mercado e produto e (iii) o 

modelo enfatiza tanto a mudança das estruturas de mercado quanto as regras do jogo 
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competitivo, garantindo que o ambiente competitivo se adapte a uma nova oferta de produtos 

(WUBBEN; DÜSSELDORF; BATTERINK, 2011). 

Como pontos fracos, são destacados: (i) a aplicação do primeiro caminho do modelo de 

seis fronteiras é insuficiente para identificar um espaço de mercado não contestado na pesquisa 

realizada; (ii) pelo menos duas derivações do modelo das seis fronteiras são necessárias para 

um resultado suficiente; (iii) a aplicação atual parece promover inovações próximas aos 

produtos já existentes (três das quatro questões do modelo de quatro ações da EOA estão 

preocupadas com os atuais atributos de valor e somente a ação “criar” se refere a novos 

atributos de valor); (iv) o modelo de quatro ações está muito preocupado com os atributos de 

valor aceitos x garantidos; e (v) a incapacidade de superar os obstáculos à adoção não deve 

inviabilizar uma ideia. Isso contraria a afirmação de que a estratégia deve moldar estruturas 

(fraca associação entre espaço de mercado incontestável e inovação de valor) (WUBBEN; 

DÜSSELDORF; BATTERINK, 2011). 

Barbero e Vieira (2015) apresentam a implementação da EOA em uma empresa situada 

em uma indústria que enfrentava redução de margens de lucro devido ao processo competitivo. 

Visou-se particularmente a indicação dos principais fatores facilitadores e dificultadores que 

surgiram no processo. 

Dentre os principais facilitadores, os autores destacaram: (i) o tamanho da amostra e a 

diversidade do público escolhido contribuíram para que as entrevistas fossem representativas; 

(ii) a preparação dos entrevistadores para que pudessem capturar nuances acerca das percepções 

dos públicos até então desconhecidos; e (iii) uso de análise de conteúdo para permitir melhor 

quantificação e racionalizar a interpretação das entrevistas (BARBERO; VIEIRA, 2015). 

Por outro lado, salientam como principais dificultadores: (i) custo elevado para realizar as 

entrevistas em grande escala e abrangência. Igualmente, tempo bastante extenso para todo o 

processo; (ii) subjetividade na definição dos atributos e na dosimetria necessária à construção 

da curva de valor; (iii) ausência de conhecimento teórico e prático anterior gerou “idas e vindas” 

que poderiam ter sido evitadas; e (v) a construção a priori da curva de valor corrente e curva 

de valor futura pode ter gerado excessiva ancoragem no processo decisório (BARBERO; 

VIEIRA, 2015). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Após uma revisão da literatura relacionada ao tema do trabalho e consulta a fonte 

secundárias de dados, adotou-se o tipo de pesquisa exploratória, sendo qualitativo o método de 

coleta de dados com base em entrevistas em profundidade e pesquisa por observação a partir 

de uma seleção amostral não probabilística intencional. 

 

 

3.1 Origens e Motivação do Estudo 

 
Com o crescimento da população idosa no Brasil (MORAES, 2010), surgem novas 

questões e demandas por parte deste grupo etário relacionadas com a saúde, moradia, 

dependência funcional, declínio cognitivo e os cuidados de longa duração, entre outros. 

O interesse pelo mercado do idoso no Brasil ocorreu devido a uma experiência pessoal 

da pesquisadora e sua família no segmento de cuidados de saúde e moradia para a terceira idade, 

e seu anseio em explorar o desenvolvimento de novos negócios utilizando a EOA. Dessa forma, 

o tema da pesquisa alia um interesse pessoal ao conteúdo acadêmico. 

 

 

3.2 Tipo da Pesquisa 

 
A presente pesquisa é do tipo exploratória, de natureza qualitativa com base na análise de 

conteúdo. 

A pesquisadora participou de um estudo preliminar com seu sócio que durante o período 

de março de 2015 a junho de 2016 realizou dezenove entrevistas com especialistas da área de 

saúde e administradores de ILPI e visitou dezenove locais diferentes como ILPIs de baixa a alta 

renda, clínicas, hospitais e serviços de ensino e socialização para idosos nas cidades do Rio de 

Janeiro, Petrópolis, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. 

O conhecimento prévio da pesquisadora nesta pesquisa anterior foi importante para 

capturar nuances acerca das percepções dos públicos até então desconhecidos. As novas 

entrevistas e a pesquisa de campo realizada pela pesquisadora foram baseadas neste 

conhecimento anterior. 

As primeiras dezenove entrevistas livres e de caráter exploratório ajudaram a 

pesquisadora a se aproximar do problema e permitiu montar o questionário utilizado nas onze 
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entrevistas posteriores que foram gravadas. De acordo com Triviños (1987), a pesquisa 

qualitativa é dinâmica e pode ser reformulada constantemente, de forma que as ideias expressas 

por um sujeito numa entrevista possam recomendar novos encontros com outras pessoas ou a 

mesma. 

O pesquisador faz uma interpretação do que enxerga, ouve e entende e essa interpretação 

não pode ser separada de sua origem, história, contexto e entendimento anterior. Segundo 

Creswell (2010), ficam claras as múltiplas visões que podem emergir do problema com os 

leitores, participantes e pesquisadores realizando interpretações. 

 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

Foram coletados dados secundários, utilizando a base de dados do Censo demográfico de 

2010 do IBGE para identificar os municípios no Brasil com maior percentual de idosos em 

domicílios com renda superior a R$11.500,00 (o valor da renda está expresso em reais de 2010 

e corresponde a R$15.000,00 em valores de 2015 corrigidos pelo IPCA). 

A pesquisa realizada apontou o Município do Rio de Janeiro com maior percentual de 

idosos acima de setenta anos em domicílios com renda superior a R$11.500,00 (população-alvo 

da pesquisa). Realizou-se então a mesma pesquisa dividida por Regiões Administrativas (RAs), 

para identificar onde se concentra a população idosa de alta renda no Município do Rio de 

Janeiro – Lagoa, Copacabana, Botafogo, Barra e Tijuca. 

Com base na pesquisa acima, foi delimitada a Cidade do Rio de Janeiro para pesquisa e 

avaliação do desenvolvimento de uma ILPI voltada para alta renda, bem como a escolha de 

construir a ILPI no Alto da Boa Vista, região equidistante das cinco RAs apontadas acima. Esse 

estudo foi importante para avaliar a escolha do local como um dos fatores capazes de criar as 

“barreiras à entrada” (necessárias segundo a EOA), o que será analisado mais adiante. 

A divisão por RA é fornecida pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), disponível 

no site da Prefeitura. Cada RA compreende vários bairros, que estão detalhados no Anexo A. 

O Anexo B apresenta a população do Município do Rio de Janeiro em 2010, classificada 

segundo grandes grupos etários e regiões administrativas. O Anexo C mostra a população do 

Município do Rio de Janeiro em 2010 em domicílios com renda mensal acima de R$11.500,00, 

segundo grandes grupos etários e RAs. 
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Além disso, foram feitas pela pesquisadora, após a coleta de dados secundários, onze 

entrevistas abertas e individuais que foram gravadas e uma observação de campo. Verifica-se 

que foi atingido o ponto de saturação. Nenhuma nova informação ou tema foi registrado a partir 

de novas observações (THIRY, 2009). As entrevistas duraram em média uma hora, a visita de 

campo durou duas horas e foram realizadas entre 27 de abril a 4 de junho de 2018. 

Das onze entrevistas realizadas, nove foram feitas presencialmente no município do Rio 

de Janeiro, uma foi realizada por telefone e outra foi respondida por e-mail. A visita de campo 

foi realizada numa ILPI para alta renda localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. 

Em seguida, com base no referencial teórico pesquisado, na coleta de dados secundários, 

nas entrevistas e observação de campo, foi possível identificar os atributos de valor para a 

implementação de uma ILPI no Rio de Janeiro à luz da teoria do Oceano Azul. 

 

 

3.4 Perfil e Seleção Amostral 

 

A seleção dos participantes foi intencional, o que segundo Creswell (2010, p. 212), ajuda 

“o pesquisador a entender o problema e a questão de pesquisa”. 

O roteiro das entrevistas teve como base o Apêndice A. Conforme mencionado 

anteriormente o conhecimento prévio da pesquisadora ajudou na elaboração do roteiro e a partir 

da teoria do Oceano Azul, as quatro perguntas-chave do modelo das quatro ações foram 

exploradas em todas as entrevistas: 

• Quais fatores considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? 

• Quais fatores devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais? 

• Quais fatores devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais? 

• Quais fatores nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? 

As entrevistas foram divididas em três grupos de interesse: foram entrevistados idosos e 

famílias que já passaram ou não pela decisão de optar por uma ILPI (grupo I), especialistas da 

área de Saúde voltados para a terceira idade (grupo II) e administradores de ILPI (grupo III).  

Participaram do grupo II pesquisadores com estudos em Envelhecimento Populacional, 

Epidemiologia, Doenças Crônicas na Terceira Idade e Modelos de Cuidado para o Idoso.  

O Quadro 5 apresenta o perfil dos participantes. 
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Entrevistados Descrição 

Entrevistado 1 

Geriatra, professor de medicina, pesquisador e consultor na área de Saúde 

do Idoso. Diretor de uma instituição voltada para serviços de ensino e 

socialização dos idosos. 

Entrevistado 2 Psicólogo de uma IPLI alta renda no Rio de Janeiro. 

Entrevistado 3 Diretor de uma ILPI alta renda no Rio de Janeiro. 

Entrevistado 4 Idoso, dona de casa. 

Entrevistado 5 Idoso e dentista. 

Entrevistado 6 Idoso e professor de engenharia. 

Entrevistado 7 Família e administrador de empresas. 

Entrevistado 8 Família e advogado aposentado. 

Entrevistado 9 Economista, professor e pesquisador na área de envelhecimento. 

Entrevistado 10 Geriatra, professor de medicina e consultor na área de Saúde do Idoso. 

Entrevistado 11 
Administrador de um grupo internacional voltado no cuidado global da 

dependência física e psíquica na longa e média permanência na Europa. 

Quadro 5: Perfil dos entrevistados 
Fonte: A autora. 
 

 

3.5 Tratamento dos Dados 

 
A análise dos participantes foi realizada com base em análise de conteúdo, uma técnica 

para tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado 

tema (VERGARA, 2005). 

De acordo com Bardin (1977), esse tipo de análise é organizada em três fases: i) pré-

análise, ii) exploração do material e iii) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Dessa forma, a análise foi realizada através das onze entrevistas, o que possibilitou delinear as 

categorias de investigação após transcrição das entrevistas gravadas. 

As categorias de análise que foram encontradas são os atributos de valor para a 

implementação de uma ILPI voltada para a população idosa de alta renda na Cidade do Rio de 

Janeiro, tendo como base a EOA. 

A análise de conteúdo também permitiu identificar outras questões como pontos de atritos 

e barreiras relacionas à implementação da ILPI. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Levantamento de Dados 

 

Nesta seção foram utilizados dados estatísticos relevantes para análise demográfica do 

mercado consumidor de uma ILPI para alta renda no Município do Rio de Janeiro. 

O estudo com base no Censo demográfico de 2010 do IBGE apontou os municípios do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre como as melhores praças 

para explorar o conceito de produto de alta renda, pois os índices de conversão (número de 

leitos dividido pelo número de idosos) são inferiores a 7,5% para seiscentos leitos (Tabela 1). 

Segundo dados da pesquisa realizada, estes seis municípios juntos possuem 310.176 

pessoas com mais de sessenta anos e 123.460 pessoas com mais de setenta anos dentro de uma 

população com renda domiciliar mensal acima R$11.500,00. O Município do Rio de Janeiro se 

destaca, com a maior população acima de setenta anos: 44.435 pessoas em domicílios com 

renda mensal acima de R$11.500,00. Este contingente representa 9,3% da população total com 

mesma renda. 

O Município do Rio de Janeiro apresenta 1,35% de índice de conversão para seiscentos 

leitos. Ou seja, uma oferta de seiscentos leitos atenderá 1,35% da população total de idosos com 

mais de setenta anos em domicílios com renda domiciliar superior a R$11.5000,00. 

 
Tabela 1: População com renda domiciliar acima de R$11.500,00 por mês 

 
Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
 

Em 2010, a população no Município do Rio de Janeiro em domicílios com renda superior 

a R$11.500,00 compreendia 475.406 indivíduos, ou seja, 7,4% da população total do município. 

A população de quarenta anos ou mais nesses domicílios de alta renda era formada por 247.728 
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indivíduos, ou seja, 9,7% da população desta faixa etária do município. Os valores 

correspondentes para a população de setenta anos ou mais eram, respectivamente, 44.435 e 

9,7%. 

Esta população de alta renda se concentrava principalmente em cinco regiões 

administrativas – Barra da Tijuca (XXIV), Lagoa (VI), Botafogo (IV), Copacabana (V) e Tijuca 

(VIII). Entre a população de alta renda, essas cinco RAs concentravam 72,9% da população 

com quarenta anos ou mais e 66,3% da população com setenta anos ou mais. 

O Gráfico 1 apresenta a população com setenta anos ou mais (eixo vertical) como função 

da população com quarenta anos ou mais (eixo horizontal), em domicílios com renda domiciliar 

superior a R$11.500,00 (reais de 2010) segundo a RA onde se localiza o domicílio. 

Destacam-se Lagoa (VI), Copacabana (V) e Botafogo (IV) com maior concentração de 

indivíduos com idade igual ou acima de setenta anos, enquanto a Barra da Tijuca (XXIV), 

embora apresente um número menor de idosos do que os acima citados, apresenta o maior 

volume com população de quarenta anos ou mais. 

A Tijuca (VIII) é outra RA que se destaca no gráfico, embora apresente um menor 

número de indivíduos idosos e acima de quarenta anos em comparação com as RAs citadas 

anteriormente. A Tijuca apresenta 15.329 indivíduos acima de quarenta anos e 3.601 acima de 

setenta anos. A Lagoa apresenta 33.907 indivíduos acima de quarenta anos e 7.065 acima de 

setenta anos. Copacabana apresenta 20.575 indivíduos acima de quarenta anos e 6.053 acima 

de setenta anos. Botafogo apresenta 28.637 indivíduos acima de quarenta anos e 5.708 acima 

de setenta anos. A Barra da Tijuca apresenta 38.207 indivíduos acima de quarenta anos e 4.837 

acima de setenta anos. 
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Gráfico 1: População com 70 anos e mais como função da população de 40 anos e mais em domicílios com 
renda domiciliar superior a R$11.500,00 segundo o Município de Niterói e de RA do Município do Rio de 
Janeiro em 2010 
Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
 

Para facilitar a visualização das RAs com menor população-alvo, o Gráfico 2 apresenta a 

mesma informação do gráfico anterior, porém em escala logarítmica. 

 

 
 
Gráfico 2: População com 70 anos e mais como função da população de 40 anos e mais em domicílios com 
renda domiciliar superior a R$11.500 segundo o Município de Niterói e de RA do Município do Rio de 
Janeiro em 2010 (escala Log nos eixos) 
Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
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O Gráfico a seguir apresenta a estrutura familiar. Esta informação refere-se ao Município 

do Rio de Janeiro, com renda domiciliar acima de R$11.500,00 por mês em 2010. 

Para as quatro RAs com maior número de idosos e população igual ou acima de quarenta 

anos, são apresentadas também as informações sobre estrutura familiar (gráficos a seguir). 

Enquanto a Barra da Tijuca se apresenta com uma base maior (crianças e jovens até vinte anos), 

Copacabana é o bairro com esta base mais estreita. Em contrapartida, a Barra apresenta a menor 

proporção de indivíduos idosos, ao passo que em Copacabana está a maior concentração deste 

grupo. Já a Tijuca apresenta a menor proporção de pessoas sozinhas. 

 

 
Gráfico 3: Estrutura familiar do Município do Rio de Janeiro com renda domiciliar acima de R$11.500,00 
por mês em 2010 
Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
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Gráfico 4: Estrutura familiar da RA Lagoa com renda domiciliar acima de R$11.500,00 por mês em 2010 
Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
 

 
Gráfico 5: Estrutura familiar da RA Copacabana com renda domiciliar acima de R$11.500,00 por mês em 
2010 
Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
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Gráfico 6: Estrutura familiar da RA Botafogo com renda domiciliar acima de R$11.500,00 por mês em 
2010 
Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
 
 

 
 
Gráfico 7: Estrutura familiar da RA Barra da Tijuca com renda domiciliar acima de R$11.500,00 por mês 
em 2010 
Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
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Gráfico 8: Estrutura familiar da RA Tijuca com renda domiciliar acima de R$11.500,00 por mês em 2010 
Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
 

Com foco na população idosa, a tabela a seguir apresenta para estas cinco RAs que se 

destacaram o contingente com renda acima de R$11.500,00 (2010) e morando sozinho 

desagregado por sexo e grande grupo etário. 

 
Tabela 2: Pessoas com renda acima de R$11.500,00 (2010) e morando sozinhas segundo sexo e grande 
grupo etário – RAs selecionadas 

 70 anos e + 60 anos e + 
 Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

BARRA 120 142 262 496 242 738 
BOTAFOGO 97 410 507 429 672 1101 
LAGOA 343 501 844 733 953 1686 
COPACABANA 248 505 753 552 902 1454 
TIJUCA 80 279 359 121 406 527 
TOTAL 888 1837 2725 2331 3175 5506 

Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
 

A pesquisa realizada nesta seção determinou a escolha da Cidade do Rio de Janeiro e 

indicou o Alto da Boa Vista como o melhor local para a instalação de uma ILPI de alta renda 

em função da localização equidistante desta região para as principais RAs com maior população 

do público-alvo do presente estudo. 
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4.2 Resultado das Entrevistas 

 
O resultado das entrevistas foi divido em duas seções: a primeira analisa os atributos de 

valor para uma ILPI voltada para a população idosa de alta renda e a segunda outras questões 

importantes como alguns pontos de atritos e barreiras relacionadas à sua implementação. 

 
4.2.1 Categorias de Análise 

 
Conforme apresentado anteriormente, a partir das onze entrevistas e das informações 

levantadas com os principais grupos de interesse de uma ILPI, seis categorias foram definidas 

e exploradas: 

 

Categorias de Análise 

1. Ambiente e instalações físicas. 

2. Sociabilidade e individualidade. 

3. Atividades e serviços propostos. 

4. Alimentação. 

5. Rotina de prevenção e monitoramento. 

6. Cuidados médicos. 
Quadro 6: Categorias de Análise 
Fonte: A autora. 

 

No que tange às categorias encontradas que estão relacionadas ao objeto deste estudo, 

foi utilizada a tabela de categorias para avaliar a frequência de cada uma delas nas onze 

entrevistas gravadas. 

 

Categorias encontradas Entrevistados Total de 

recorrências 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ambiente e instalações físicas x x x x x x x x x x x 11 

Sociabilidade e individualidade x x x x      x x 6 

Atividades e serviços propostos x x x x x x x x x x x 11 

Alimentação x x  x x x x x x x  9 

Rotina de prevenção e monitoramento x x x  x x   x x x 8 

Cuidados médicos x x   x    x x x 6 

Quadro 7: Frequência de categorias encontradas 
Fonte: A autora. 
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4.2.1.1 Categoria Ambiente e instalações físicas 

 
Por ambiente entende-se tudo aquilo que envolve as pessoas e o local, já as instalações 

físicas são os locais propriamente ditos, onde o serviço é prestado. A instalação é também o 

conjunto de aparelhos, peças ou acessórios que compõe determinada utilidade. 

O que as entrevistas mostraram é que as pessoas não querem um ambiente hospitalar, 

triste e desconfortável. O ambiente deve ser diferente da fria assepsia de hospitais, sem deixar 

de oferecer instalações refinadas, aromatizadas, bem iluminadas e climatizadas, ao contrário do 

que ocorre em algumas precárias casas de repouso, que passam uma sensação de “asilo ruim” 

para o consumidor. 
A primeira ideia que passa na cabeça da sociedade é um certo depósito, aquele asilo, 
aquele velhinho (Entrevistado 1) 
 
A infraestrutura clínica é muito importante a partir do momento que são pessoas com 
mais de sessenta e cinco anos…acho que essa estrutura clínica deve existir mais um 
pouco velada, suavizada (...) quando eles veem uma equipe de branco já se sentem 
num hospital (...) eles não querem se sentir num hospital. Um ambiente refinado, 
aromatizado e com muito verde é algo importante para quem está vivendo num 
residencial e para a família também (Entrevistado 2). 
 

As pessoas entrevistadas buscam um ambiente mais alegre, leve, saudável e que possam 

ficar em contato com a natureza e se sentir como se estivesse na sua própria casa. Os idosos são 

apegados aos seus objetos e espaços, logo a ideia de poder customizar o quarto e fazer com que 

se pareça mais com a sua própria casa é valorizada nas entrevistas. 
O ambiente precisa ser longe de uma cara de hospital, tem que ter cara de casa com 
quartos customizados, onde os residentes montam seus quartos, levam seus móveis, 
quadros, porta-retratos para que possa dar uma ideia de casa. Quanto mais velha a 
pessoa, mais apegada (...) por isso eu falo de fazer da instituição a sua casa 
(Entrevistado 9). 
 

Embora determinadas questões relacionadas ao espaço físico sejam condições mínimas 

exigidas por entidades como a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o espaço-

físico bem planejado é fundamental para atender uma população de idosos muito heterogênea. 

Dessa forma, as instalações físicas precisam ser funcionais, devidamente equipadas e 

adaptadas. 
O espaço físico precisa ser bem planejado (...) a questão do espaço físico é 
fundamental (...) o prédio foi totalmente reformado e todo preparado para atender 
justamente essa população em termos de ambientes adaptados, porque aí você repara 
as portas mais largas, a barra de apoio, etc  e tal, já pensando numa população que tem 
uma heterogeneidade muito grande (Entrevistado 2). 
 
Quanto mais adequado for o ambiente, mais eficiente vai ser projeto de reintegração 
do idoso (Entrevistado 5). 
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Se o lugar é mais adaptado, a pessoa vai ser melhor cuidada, comer melhor, dormir 
melhor, ficar mais feliz, se socializar mais e viver melhor (Entrevistado 11). 

 

4.2.1.2 Categoria Sociabilidade e individualidade 

 
A sociabilidade promove a integração dos idosos, reduzindo a sensação de isolamento. 

Consiste em oferecer eventos e oportunidades de socialização, disponibilizar áreas para 

atividades ocupacionais e interação, além de convívio familiar íntimo. 
Acontece algumas vezes de chegarem pessoas idosas bem dependentes em que a 
família fala assim: “poxa, porque a gente não veio antes para poder desfrutar de tudo 
que é oferecido”. Então essa coisa de oferecer possibilidades, de você quebrar aquela 
monotonia de estar num apartamento olhando pelas paredes, ou escutando a televisão 
ou assistindo um programa que a cuidadora quer assistir (...) é realmente muito 
deprimente isso (Entrevistado 2). 
 

Nos relatos desta categoria se destaca a importância da família no processo de 

integração. A família também precisa entender que muitas vezes o idoso tem limitações dentro 

de casa que não teriam num ambiente coletivo. 

Muitos entrevistados relatam problemas de depressão e pessimismo entre os idosos que 

o levam a uma vida mais estagnada e cheia de vícios, mas sendo bem trabalhado eles passam a 

se sentir melhor. O processo de adaptação do idoso pode demorar de um a dois meses segundo 

dois entrevistados com mais de trinta anos de experiência em ILPI. No início, o idoso muitas 

vezes prefere voltar para casa por ser o ambiente que está mais acostumado, mas depois ele 

acaba se adaptando e estabelece vínculos dentro da instituição. 
Tem uma paciente que a filha dela outro dia numa festa sentada ao meu lado disse: “
eu não acredito que minha mãe está desse jeito brincando e dançando porque em casa 
ela era depressiva, ficava o dia inteiro deitada numa cama, não queria receber ninguém 
e aqui ela adora”. Ela cresceu em um mês, dois meses. E eu sempre digo ao familiar 
que o primeiro mês de adaptação é importantíssimo, não deve haver interferência da 
família junto ao hóspede (Entrevistado 3). 
 
Tem outro aspecto muito importante, o cara dentro de uma família tem relacionamento 
muito limitado. Numa casa de idosos você forma amizades (...) o idoso tende a ficar 
cada vez mais pessimista a medida que a situação dele piora (...) o idoso também tem 
preconceito com outros idosos e isso tem que ser superado, um dos objetivos dessas 
casas de idosos deveria ser justamente a reintegração numa espécie de família 
artificial, ele forma amizades, interesses comuns, distrações comuns, atividades 
comuns que só são possíveis numa pequena comunidade. (Entrevistado 5). 
 
Eu acho que a sociabilidade é importante (...) geralmente as instituições fazem um 
trabalho de integração. (...) eu já assisti casamento em uma instituição (...) então cria 
vínculo e isso não depende da instituição. (...) a instituição é vida real, você vai lidar 
com pessoas humanas, então vai ter de tudo (Entrevistado 9). 
 

A área de convívio e atividades devem também estar abertas aos familiares e é 

recomendável que a instituição tenha um relacionamento muito sincero e transparente com eles. 
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O familiar precisa também estar contente senão ele pode levar o idoso para outro lugar. Estas 

são outras questões levantadas por alguns dos entrevistados. 

A família é muito importante para o idoso, é o seu grande bem como identificado nos 

relatos e ele quer estar sempre próximo dela. Desta forma, instituição deve estar preocupada 

em agradar tanto o idoso como sua família, buscando soluções como a promoção de festas, 

oferecendo mais espaço de convívio familiar e outras oportunidades para a família estar junto. 

É uma forma de mostrar à família o melhor tratamento que uma instituição pode dar, tratando 

seu idoso com carinho e respeito como se fosse da sua família. 
A família poderia ter a opção de ficar um fim de semana com o idoso. Se tenho um 
filho que mora nos Estados Unidos e não pode ficar comigo, mas quando ele vem 
poderia ficar comigo. Essa flexibilidade que é o grande diferencial (...) pode oferecer 
atividades até para quem não mora lá (...) experiência de um dia (...) é uma ótima 
forma de mostrar o que a casa faz. (...) Aí a família vê que é legal e acha que é melhor 
o idoso ficar por lá mesmo (...) o que é legal é essa customização de acordo com cada 
indivíduo (Entrevistado 10). 
 

O isolamento social pode trazer consequências físicas, mentais e emocionais e as ILPIs 

têm um papel social relevante ao oferecer novas oportunidades ao idosos sempre respeitando 

sua individualidade. Os profissionais da área de saúde entrevistados destacam o papel de uma 

equipe diferenciada e bem treinada que saiba respeitar a individualidade de cada um dos 

residentes oferecendo tudo que seja necessário, sabendo cuidar deles de acordo com sua 

situação e dando sempre um tratamento mais humanizado, pois muitas vezes são tratados como 

crianças. 
Uma boa casa tem que oferecer o que o idoso quer (...) de repente ele odeia música e 
odeia socializar, ele tem direito disso, tem que fazer o que gosta. A casa tem que dar 
oportunidade para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Tem que dar ao idoso a 
privacidade que ele gosta e dar a oportunidade para ele conhecer novas pessoas, 
socializar, aprender uma nova função, uma nova atividade ou não (Entrevistado 10). 
 
A sociabilização de um residente tem impactos indiretos muito grandes, que o setor 
de ILPI ainda tem, infelizmente, dificuldade em promover. Custa tempo e dinheiro, 
mas é absolutamente necessário para melhorar a qualidade de vida do residente 
(Entrevistado 11). 
 

4.2.1.3 Categoria Atividades e serviços propostos 

 
As atividades propostas consistem em oferecer atividades físicas leves e lúdicas, bem 

como sensoriais. Os serviços propostos compreendem os serviços oferecidos dentro de um spa 

(massoterapia e estética) e até mesmo um translado particular ou coletivo para realizar uma 

atividade fora da ILPI. 

Todos os entrevistados apontam a necessidade e importância das atividades para o idoso 

sendo as mais diversas: caminhadas, alongamento, hidroginástica, natação, musicoterapia e 
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outras atividades musicais, horticultura e floricultura, tricô, culinária, artesanato, marcenaria, 

terapias das mais diversas, palestras e workshops, e também programas culturais (museus e 

teatros) e de lazer fora da ILPI. 

Em geral são atividades mais leves e de baixo impacto, muitas realizadas ao ar livre e 

em volta da natureza, tendo também opções em locais fechados e mais protegidos. As atividades 

promovem o bem-estar do idoso e maior qualidade de vida. 
As atividades seriam muito importantes, eu gostaria de participar de tudo (...) todos 
nós procuramos alguma coisa que temos uma certa afinidade (...) eu não ligo tanto 
para requinte (...) acho que a gente chega a uma determinada idade e não quer mais 
essas coisas, você quer mais uma tranquilidade, paz, um certo aconchego dos 
familiares ou das pessoas que representam aquela casa (...) ter um serviço para levar 
a idas a teatros, museus e viagens de um dia também seria interessante (Entrevistado 
4). 
 
Atividades possíveis para idosos tipo hidroterapia, Pilates, cultivo de flores de animais 
(...) pode ter um lago com cisnes, peixes e plantas aquáticas, quer dizer a integração 
de atividades múltiplas que possa interessar pessoas com múltiplas formações. A 
minha mãe, por exemplo, adorava plantas; os filhos e os netos adoram bichos tipo 
cachorrinho, gatinho, peixinho. Tem mil coisas que podem fazer de uma pequena 
comunidade de melhor poder aquisitivo (Entrevistado 5). 
 
Uma instituição tem que ter atividade de baixo impacto como hidroginástica, 
caminhadas e alguns alongamentos. As atividades para mim seriam ao ar livre num 
ambiente agradável onde tem um verde (Entrevistado 8). 
 

Alguns entrevistados também apontaram como diferencial a forma de conduzir as 

atividades e a preocupação em respeitar a heterogeneidade dos residentes oferecendo para eles 

diferentes oportunidades de distração, de aprender uma nova função e de se sentir útil, mas 

sempre oferecendo uma proteção e preocupação com a saúde muito leve. Os entrevistados 

relatam a necessidade de ter uma vida ativa e um papel social. 
A maneira de conduzir essas atividades também é um diferencial. Acho importante 
terapias ocupacionais e músicas (...) nós temos toda semana música ao vivo, onde eles 
cantam e dançam de acordo com a restrição de cada um e também temos um almoço 
com pianista. Nós temos um salão de beleza que eles amam (Entrevistado 2). 
 
A primeira coisa que tem que ser corrigida é a alimentação. A segunda coisa é a 
atividade física, sem atividade física você adoece mesmo tendo a melhor alimentação 
do mundo. Se não tiver atividade física e movimentação, vai adoecer prematuramente 
(...) é preciso haver eliminação dos fatores causais da doença e do envelhecimento que 
é falta de atividade física, alimentação errada e espiritualidade (Entrevistado 5). 
 
Atividade para mulher tem, mas para homem não. Porque as atividades que oferecem 
são tricô, culinária, artesanato e tem muito poucas instituições que oferecem 
atividades para homem tipo horticultura, marcenaria e coisas que sejam mais 
masculinas (...) acho que é muito importante se sentir útil, tem um papel social ali (...) 
A atividade tem que dar um papel social ao idoso, não é só ir lá e fazer um curso de 
tricô de bordado, mas uma coisa que tenha um papel social e acho que a liberdade de 
ir e vir é importante (Entrevistado 9). 
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As atividades são o melhor tratamento que existe. Favorecemos terapias sem 
medicamentos, com muitas atividades adaptadas às necessidades das pessoas. Os 
pacientes não devem ser drogados sem pensar em soluções alternativas que sejam 
muito mais eficazes e que melhoram o bem-estar do residente (Entrevistado 11). 
 

4.2.1.4 Categoria Alimentação 

 
A alimentação também foi fortemente mencionada entre os entrevistados. Para o idoso 

residindo sozinho em sua casa pode ser difícil adquirir frescos, administrar sua dispensa e seus 

empregados a fim de obter uma boa alimentação. Esta por sua vez tende por ficar mais restrita 

devido à sua eventual condição clínica por problemas de diabete, colesterol, hipertensão e 

outras questões que acabam deixando suas refeições desprovidas de prazer. 

É um diferencial ter uma equipe especializada para preparar uma comida saudável, 

equilibrada, diversificada, saborosa e bem apresentada, sempre respeitando as restrições 

alimentares dos pacientes. A alimentação é uma fonte de prazer e também essencial para uma 

melhor qualidade de vida. 
A questão da alimentação eu considero muito importante também porque o idoso tem 
uma carência muito grande de fontes de prazer. A fonte de prazer é o contato com a 
família, é o ser tratado dignamente com respeito, e é a alimentação. Acho que uma 
nutrição bem-feita no sentido de colocar um gostinho naquela comida que tem que ser 
restrita, mas tem que ser saborosa, tem que ser bonita para os olhos deles e ser também 
nutritiva e balanceada. Acho que esse cuidado com a alimentação é fundamental e 
muitas dessas casas não o tem (Entrevistado 1). 
 
A primeira coisa que eu eliminaria numa instituição dessa seria a alimentação 
tradicional dos seres humanos, dar preferência a produtos mais naturais e não 
enlatados que a curto prazo atende a necessidade, mas vai gerar doenças como o 
câncer a longo prazo (Entrevistado 5). 
 
Atividade física e alimentação são muito importantes, eu só como coisa natural e 
quase não vou ao médico (Entrevistado 6). 
 

Outro diferencial apontado pelos entrevistados está em oferecer além do sistema buffet, 

um outro local com comida à la carte e aberto aos familiares e amigos dos residentes. Seria 

também uma opção para aqueles que querem comer algo ainda mais diferenciado e com mais 

flexibilidade de horário. 
Essa proposta de ter um restaurante bom para ir com a família é muito interessante 
(...) Muitas vezes eles gostam de comer algo em um lugar diferente que eles fogem do 
dia a dia e podem comer com a família (Entrevistado 1) 
 
O almoço poderia ser bandejão, mas também teria que ter um local já mais 
diferenciado para a pessoa receber um familiar, pode fazer até dois tipos de 
alimentação no mesmo restaurante. A noite poderia oferecer algo mais intimista para 
receber uma visita. Comida é complicado porque por mais que seja maravilhosa, o 
mesmo tipo sempre cansa (Entrevistado 8). 
 
Eles têm um restaurante refeitório para os residentes e tem um restaurante que é 
quando o familiar vai lá e pode comer no restaurante (...) Tem comida que é linda e 
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bem feita mas não tem gosto de nada. Não fazem uma comida individualizada, um 
não pode sal, o outro não pode com açúcar, outro não pode carne, não pode ter gordura 
e não tem como fazer para trinta pessoas trinta pratos diferentes. (...) A alimentação é 
super importante, tanto no sentido nutricional, de apresentação e de paladar, mas 
também tem que pensar que as pessoas têm gostos diferentes (Entrevistado 9). 
 

4.2.1.5 Categoria Rotina de prevenção e monitoramento 

 
A rotina de prevenção e monitoramento consiste no controle contínuo da saúde e dos 

riscos do idoso. Oferece um acompanhamento eletrônico digital para redução dos riscos. A 

tecnologia consiste no uso da tecnologia para acumular dados e gerar relatórios. 

Alguns entrevistados apontam a importância de um prontuário eletrônico bem 

implementado e desenvolvido. Ele permite a consolidação de todos os dados e a integração das 

informações e ocorrências para os médicos, operadores de planos de saúde e familiares. 

Segundo os entrevistados muitas instituições ainda não têm esse tipo de monitoramento que 

muito facilitaria na hora de uma internação ou administração de um medicamento ou 

procedimento médico. 

A rotina de prevenção e monitoramento também é apontada como uma forma de evitar 

doenças e acidentes como as quedas que são muito frequentes entre os idosos. 
Um diferencial é oferecer ao idoso robusto ou com leve grau de fragilidade que vai 
morar no residencial, um médico, um suporte e monitoramento constante 
absolutamente leve (Entrevistado 1). 
 
Criar um monitoramento e prontuário eletrônico seria muito importante (Entrevistado 
3). 
 
A prevenção deve começar quando criança (...) o que é reabilitação oral, é você 
consertar o que está estragado e prevenir futuros erros, então acabou a clínica de 
crianças porque as minhas crianças ficaram adultos sem precisar de dentista, se você 
corrigir o habito quando for criança não vai ter problema de dente quando adulto. 
Depois eu peguei os velhos e os idosos de cinquenta a setenta anos, consertei o que 
tinha e comecei a ensinar eles a não deixar estragar mais. Então eu tive pacientes aqui 
que eu conduzi trinta a quarenta anos sem que eles tivessem mais problemas 
(Entrevistado 5). 
 
Você tem duas linhas: essa linha caríssima de alta tecnologia e a linha da prevenção 
pelo cuidado da saúde, pela alimentação, pelos exercícios, por uma vida saudável e 
pelo pensamento (Entrevistado 6). 
 
Desenvolver diretrizes clinicas e um prontuário eletrônico são importantes (...) 
imagina que um paciente interne num hospital, como que no hospital vão saber o que 
ele tem de problema de saúde? Esses idosos vão internar, não há dúvida e cada 
internação é um declínio funcional imenso, logo a importância da continuidade do 
cuidado que tem que estar tudo centralizado e a instituição também precisa estar junto 
com este idoso onde ele estiver porque não é proteção que se está oferecendo? (...) o 
paciente não é do médico do hospital independente do hospital que ele estiver 
(Entrevistado 10). 
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4.2.1.6 Categoria Cuidados médicos 

 
Os cuidados médicos consistem em oferecer um atendimento centralizado e uso de 

medicamentos com o equilíbrio das dosagens sempre atualizado por novos diagnósticos. O 

tratamento fragmentado do idoso por outros especialistas, acaba gerando confusão no 

relacionamento entre a família e a gestão dos médicos e apoiadores na administração de 

remédios que pode levar à iatrogenia medicamentosa (ocorre com idosos frágeis usuários de 

polifarmácia) ou a tratamentos e exames que não necessários. 

Segundo os entrevistados da área de saúde, os idosos na alta renda possuem de dois a 

três médicos e quando vão para uma ILPI eles continuam com seus médicos. Através de um 

atendimento centralizado e de um plano de cuidado bem implementado evita-se a iatrogenia 

reduzindo os custos e procedimentos médicos. 
 
O sistema de monitoramento frequente e um atendimento centralizado tem um custo, 
mas também tem um ganho por questões que se vai evitar, por exemplo, vai evitar ter 
muitos especialistas, (...) vai evitar tomar muito remédio, vai evitar fazer muito exame 
e vai evitar que a pessoa seja internada e se for internada vai ficar um tempo menor 
de internação (Entrevistado 1). 
 

A ILPI não deve ser um hospital, mas precisa oferecer uma proteção a mais e um 

cuidado à saúde que vai existir através de uma equipe multidisciplinar com médico, enfermeiro, 

cuidadores, fisioterapeutas entre outros profissionais que podem ser terceirizados. Essa equipe 

tem que ser bem treinada e capacitada para que não somente o idoso, mas também seus médicos 

possam confiar já que eles normalmente possuem um grande vínculo com seus pacientes. 

Esse cuidado médico é muito importante para o idoso robusto, que conforme colocado 

pelos entrevistados precisa entender que além de um serviço de hotelaria que ele está 

procurando inicialmente ele também terá o melhor em termos de saúde quando for necessário. 
A iatrogenia é causada pelo ato médico e é principalmente derivada do tratamento 
médico fragmentado. Por exemplo, a pessoa vai a 3 médicos e cada um prescreve 
cinco fármacos e o somatório de todos ocasiona um dano para o paciente, a iatrogenia 
medicamentosa é a mais usual. A maioria das vezes o erro é do modelo assistencial: 
muitos médicos, muita hospitalização, muito de tudo, acaba levando a um dano, ou 
seja, a iatrogenia. Mas o doutor é o responsável, pois ele que prescreveu a ação 
(Entrevistado 1). 
 
A pessoa quando aos sessenta, setenta anos já solidificou certos hábitos que tem que 
ser mudados (...) não é só tristeza, é falta de cultura mesmo porque solidificou durante 
sessenta e setenta anos hábitos absolutamente nocivos e isso tem que ser corrigido. 
Um doente custa muito caro à sociedade ou à família quando a pessoa tem hoje 
recursos técnicos e científicos para chegar aos cem anos com boa saúde (Entrevistado 
5). 
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Todas têm um plano de cuidado porque tem que ter por ser uma determinação da 
Anvisa, mas o que vai variar é o nível do plano, pois um plano básico todas as ILPIs 
têm (Entrevistado 9). 
 
Dar uma resposta ao idoso para que ele recupere a sua funcionalidade ou fazer com 
que a piora seja a mínima possível (...) a questão não é a velhice, são as oportunidades 
de adoecer porque quanto mais tempo você vive maiores são as oportunidades de 
adoecer, de ter uma AVC, de ter câncer, de ter infarto, essa que é a questão (...) Ter 
um plano de cuidado personalizado é importante dada à heterogeneidade dos 
residentes, a gente vai oferecer o melhor mas não impedir que as fatalidades 
aconteçam, então é oferecer o que for mais moderno e individualizado (...) O grande 
problema que vai ocorrer é que esse paciente que vai morar numa ILPI tem com ele 
dois ou três médicos (...) e o plano de cuidado é uma forma desses médicos saberem 
que você está fazendo algo absolutamente diferenciado (Entrevistado 10). 
 

4.2.2 Outros Resultados 

 

Durante as entrevistas foram abordadas algumas questões que embora não sejam 

considerados atributos, são importantes de serem mencionadas e discutidas. 

Os entrevistados entendem a heterogeneidade do idoso e muitos são a favor da sua 

segregação em locais diferentes dentro de uma ILPI. 
 
Eu acho que deveria haver uma seleção, as pessoas que ainda tivessem vida e ânimo 
teriam uma parte só para elas e outra para aquelas depauperadas (Entrevistado 4). 
 

De acordo com a sua capacidade clínico-funcional (tem algum problema motor, 

cognitivo, etc.), o idoso pode ser considerado absolutamente robusto até absolutamente frágil. 

Dependendo da sua fragilidade clínico-funcional, o idoso precisa de alguém que cuide dele 

podendo ser ou não a família. Quando o ele não tem capacidade de cuidar de si mesmo e não 

possui quem o ajude, ele passa a ter uma fragilidade sócio-familiar e certamente vai precisar de 

uma ILPI. Esta vai fornecer o que é necessário, garantindo o máximo de independência para a 

sua condição. 

Dessa forma existe uma heterogeneidade entre esse grupo em relação a sua fragilidade 

clínico-funcional e sócio-familiar observada nas entrevistas. O resultado dessas duas variáveis 

será a resposta de qual moradia é adequada para um perfil específico. Existem índices de 

vulnerabilidade que podem medir rapidamente a fragilidade do idoso a fim de alocá-lo 

adequadamente no espaço reservado ao seu perfil dentro de um residencial com serviços e 

cuidados para a saúde da terceira idade. Dessa forma não se trata de uma “segregação do idoso

” e sim proporcionar uma resposta adequada como resultado de sua situação clínica e familiar. 

 
Acho que o termo não é segregar, é dar resposta adequada ao idoso (…) não é a ILPI 
que é um problema, é a situação dele. Então você vai mudando o atendimento do 
individuo de acordo com a classificação clínico-funcional dele. (...) acho que a direção 
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é essa. (...) A segmentação é feita pela própria situação clínica do idoso, não é a 
instituição que faz, vai ocorrer porque acontece na nossa casa (..) a vovó até um ano 
atrás almoçava com a gente, mas hoje tem que dar comida na cama dela. Isto não é 
uma segmentação? O que faz? Faz parte. Não tem como manter essa autonomia como 
na sua plenitude (Entrevistado 10). 
 

A ILPI que segrega de acordo com o grau de fragilidade do residente vai mudando o 

tipo de atendimento do indivíduo de acordo com sua classificação. O idoso pode ter uma 

complicação e com isso precisar de um outro tipo de atendimento mais adequado à sua nova 

situação clínica e visando sempre preservar ao máximo suas funções. 

Entre os entrevistados tiveram aqueles que deram sugestões para se dividi-los em pelo 

menos três níveis. 
 
Uma situação que você deve ter muito clara na organização de um serviço de longa 
permanência é primeiro saber o grupo social que vai querer, para fazer as distinções 
de serviço e a segunda é dividir em pelo menos em três níveis essas casas (...) Essa 
estrutura do residencial com serviços para idosos robustos jamais poderia ficar 
misturada com os outros, então teria que fazer alas, locais diferentes ou entradas 
diferentes (...) Os níveis se dividem pela capacidade funcional e não exatamente pela 
idade (Entrevistado 1). 
 
O idoso se divide em vários níveis de extratos, desde o idoso absolutamente robusto 
até o absolutamente frágil, tem que saber qual que é o nível do idoso e como é a sua 
questão sócio-familiar para saber qual é a moradia adequada para ele (Entrevistado 
10). 
 

O primeiro nível, são idosos que estão bem, mas devido à idade já precisam iniciar um 

processo mais preventivo e ter algum tipo de monitoramento constante. Buscam um residencial 

com serviços para facilitar sua vida e socializar. Tem uma vida ativa fora do residencial e os 

serviços oferecidos num só lugar facilitam sua vida e são a solução ideal para algumas de suas 

limitações, oferecendo uma proteção leve a sua saúde com consequente aumento na qualidade 

de vida. 

O segundo nível compõe idosos já com algum tipo de fragilidade, necessitando de algum 

cuidado pontual e assistência de um cuidador em momentos específicos. Já possuem alguma 

perda da capacidade funcional e precisam de um aparo maior, mas ainda assim participam de 

atividades leves. 

O terceiro nível já apresentam indivíduos com um declínio mais intenso, necessitando 

um cuidador o tempo todo, com idas frequentes ao hospital, mas poderiam estar num residencial 

bem protegido. 

Acima do terceiro nível já existe uma estrutura intensiva com cuidados paliativos para 

pacientes em estados terminais. Este grupo não foi contemplado na pesquisa. 
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Outro ponto levantado na pesquisa é que ocorrem mudanças repentinas na condição 

clínico-funcional dos idosos, por exemplo, desdobramentos de um resfriado ou de um AVC 

(Acidente Vascular Cerebral). Neste caso, o idoso pode precisar de capacidade de resposta mais 

adequada à sua mudança de condição. 
 
Tudo acontece muito rápido com um idoso em termos clínicos. Infelizmente, muitas 
vezes um resfriado leva a uma pneumonia que leva a um quadro de dependência 
maior. Ou um resfriado leva a uma pneumonia que leva a óbito. Então essa migração 
de uma condição a outra acontece com muita frequência (Entrevistado 2). 
 
A instituição tem que oferecer o melhor de acordo com a situação do idoso (...) ela 
tem que estar preparada para a incapacidade que o idoso vai acabar desenvolvendo 
hora ou outra (Entrevistado 10). 
 

Pode ser difícil para o residente uma nova adaptação vivendo numa ILPI que faz algum 

tipo de segmentação pela heterogeneidade do idoso. Alguns entrevistados apontaram problemas 

que podem ocorrer, sendo difícil chegar a um consenso em relação a segmentação ou não. Por 

outro lado, um entrevistado conta que por sua experiência em locais que não a fazem, acredita 

que a existência de ambientes diferenciados tende a facilitar a adaptação. Isto porque 

geralmente o idoso robusto não se sente muito confortável em estar no mesmo ambiente que 

idosos mais dependentes, assim como a sua família. Para amenizar este impacto é necessário 

um trabalho de acolhimento do idoso e da família. 
 
Realmente tem essa questão do idoso se vê no outro e se sentir ameaçado, ele vê o 
outro como um espelho, mas essa outra questão de separar depois é complicada 
também. (Entrevistado 9). 
 

Outra questão levantada por alguns entrevistados é que as ILPI deveriam saber lidar 

melhor com a morte. 
Tem de reduzir ideia que idoso tem que ficar em casa e depois vai direto para o 
hospital para morrer, isso é caro e ineficiente (...) o declínio natural do idoso é algo 
natural e a instituição tem que ter um cuidado com a morte no sentido oferecer uma 
morte mais digna. (Entrevistado 1). 
 
Eles geralmente querem mandar as pessoas para os hospitais e quando morrem lá é 
uma dificuldade. (...) As pessoas têm múltiplas morbidades, aí tem um tire piripaque 
e manda para o hospital, este por sua vez manda para a emergência e não sabe o que 
fazer porque têm muitas patologias e manda para a UTI. Muitas vezes o indivíduo 
acaba morrendo na UTI sozinho sem se despedir dos outros (...) são duas coisas que 
as instituições não sabem lidar: com a morte e a sexualidade (Entrevistado 9). 
 

Os entrevistados administradores de uma ILPI relatam que normalmente quando as 

famílias os procuram apresentam um sentimento de culpa, demonstrando também muita 

preocupação em relação à adaptação do idoso na instituição. A própria família se mostra 

preocupada em como ela mesma vai se adaptar a esta nova experiência. 
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A instituição faz todo um trabalho de acolhimento não só com o idoso, mas com a 

família neste processo de adaptação. Após este período de amadurecimento os idosos que 

normalmente chegam depressivos e pessimistas ganham uma liberdade e melhora na qualidade 

de vida que os transformam. Da mesma forma, a família fica muito satisfeita ao ver seu idoso 

sendo bem tratado e feliz conforme observado pelos entrevistados. 

Muitas vezes esse sentimento de culpa atrapalha a iniciativa da família visitar uma ILPI 

a fim de conhecer melhor suas instalações, atividades e serviços, como exposto pelos 

entrevistados. 
A família primeiro telefona para saber de uma informação (..) aí a gente faz um 
convite para conhecer pessoalmente. A pessoa vem conhecer pessoalmente, mas 
sempre carregada de culpa. Isso é ainda impressionante, por mais que tenha sido a 
indicação de um médico. Antigamente muitos médicos eram contra a 
institucionalização porque o bom era estar em casa acolhido pela família, mas isso 
vem mudando, existem algumas procuras por encaminhamento médico. Isso está 
melhorando (Entrevistado 3). 
 

Os entrevistados falaram muito do fator cultural como barreira a tomada de decisão de 

morar numa ILPI. A sociedade brasileira é muito acolhedora, protetora e religiosa e 

normalmente cuida do seu idoso em casa, perto da família. Antigamente era mais fácil, pois 

haviam mais pessoas disponíveis para cuidar, já que as famílias eram maiores. Hoje, elas não 

conseguem mais proteger o seu idoso. 
Na minha família, todos cuidam dos seus idosos, nunca recorreram por uma casa de 
idoso por uma questão mais de amor (...) nunca ninguém teve coragem de expor os 
idosos (...) e ter coragem de por. Acho que eu fui a primeira, mas muito mais em 
relação as minhas circunstâncias. (...) Eu sempre tive muito medo da reação do meu 
irmão (...). Foi difícil tomar a decisão, mas teve uma surpresa muito positiva 
(Entrevistado 4). 
 

Atualmente as famílias são nucleares, a mulher passou a trabalhar fora de casa e tem 

menos filhos, as pessoas passaram a viver mais, e as famílias também passaram a se deslocar 

mais (viajam mais a trabalho ou lazer e se mudam para outras cidades com mais frequência). 

Então a proteção e o cuidado que antigamente era quase natural da família, ficou mais difícil, 

fazendo que o idoso precise mais de um apoio institucional. Por exemplo, na ILPI de alta renda 

visitada no Rio de Janeiro, muitos dos residentes têm filhos morando no exterior. 
Temos muitos residentes que os filhos moram fora (...) Os parentes do exterior vêm 
de uma a duas vezes no Brasil e as vezes deixam alguém de confiança cuidando dos 
pais (Entrevistado 3). 
 

Ao mesmo tempo é necessário um trabalho de marketing por se tratar de uma mudança 

de cultura latino-americana e para mudar a ideia negativa que as pessoas geralmente têm sobre 
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uma ILPI. Esta foi outra questão muito importante relatada nas entrevistas que dificulta a 

implementação dessas instituições. 

Num primeiro momento a família resiste em colocar seu idoso numa instituição dessas 

e a própria sociedade a julga, mas quando o idoso começa a demandar mais acaba sendo uma 

situação complicada. 
Normalmente as pessoas que podem pagar quinze mil reais por mês numa ILPI, 
certamente já têm essa despesa ficando nas suas casas se considerar custo do imóvel, 
alimentação e empregados. O grande problema nesses projetos é que como é uma 
certa novidade para a nossa sociedade, é uma mudança de cultura, vai ter que gastar 
um pouco de dinheiro em marketing, coisa que não precisa gastar dinheiro para creche 
por exemplo. (Entrevistado 1). 
 
Então o começo do trabalho tem que ser realmente esta questão do marketing para 
mudança do pensamento, porque sai muito mais caro manter idoso em casa 
(Entrevistado 2). 
 

Outro problema constatado nas entrevistas, é a dificuldade em administrar os cuidadores 

e demais empregados dentro de casa, além do alto custo. Ou seja, a família acaba optando em 

algum momento por procurar uma ILPI ou o próprio idoso vai por vontade própria por não 

querer incomodar a família ou para buscar um residencial com serviços que facilite sua vida e 

melhore sua qualidade de vida. 
Os cuidadores aqui são terceirizados (...) eu não respondo juridicamente por eles e se 
eu quiser substituir eu troco na hora (...) a pior classe é cuidador, este é mais 
complicado para fazer a gestão. (...) Um dos principais motivos das famílias 
procurarem uma casa de repouso é problema da gestão dos cuidadores em casa. 
(Entrevistado 3). 
 
Realmente tem o problema com as cuidadoras dentro de casa: uma que não se dá com 
a outra, aquela mais antiga que gosta de mandar nas outras, fofoca, mas a gente ia 
administrando tudo, apesar do desgaste (…) esse é um ponto negativo de ter o idoso 
em casa, além do alto custo (Entrevistado 7). 
 
Eu tenho uma amiga que é filha única e a família tem bastante grana, depois de uma 
tentativa da mãe dela ficar morando sozinha com três cuidadores e mais duas 
empregadas porque tem que fazer rodizio, ela acabou indo para uma casa de repouso 
(...) ela não estava dando conta de gerir a casa, os cuidadores e de comprar comida. 
Eu, para mim, acharia ótimo ir para um residencial com serviços (Entrevistado 9). 
 

É um contingente muito grande de pessoas que passarão a demandar serviços 

qualificados e cuidados à saúde. Segundo os entrevistados, existe pouca opção de ILPI voltada 

para o público de alta renda com serviço de qualidade no Brasil. Muitos destacam São Paulo 

como a cidade brasileira mais desenvolvida neste aspecto ou então lugares fora do país como 

Portugal, Espanha e a Flórida nos Estados Unidos. 
Já está detectada que esta será uma carência muito grande por um fator etário e por 
um alongamento de vida (...) É um serviço absolutamente necessário para o segmento 
de alta renda que tem muita pouca opção. Portanto tem muito espaço de crescimento 
(...) afirmo isso pelos meus pacientes, pela demanda que tem de pessoas que vão para 
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outros locais e o que tem de gente que vai para a Europa em busca desse tipo de 
moradia e serviço. As pessoas de alta renda não se sentem nem um pouco bem 
atendidas nos melhores locais e acham o preço alto para o que oferecem (...) para as 
pessoas que tem muito dinheiro têm sempre a opção de tentar o melhor do melhor de 
São Paulo (...) ou ir para o exterior. Portugal e Espanha são países de facilidade de 
língua e com muitas opções (..) Miami nem se fala (Entrevistado 1). 
 
Minha experiência passou por lugares onde trabalhei e outros lugares que só visitei e 
a experiência que tive é o seguinte: o Brasil acho que está começando a melhorar, São 
Paulo realmente faz todo um trabalho diferenciado, mas o Rio de Janeiro está tentando 
encontrar este espaço também (Entrevistado 2). 
 

As questões levantadas nesta seção através da análise de conteúdo das onze entrevistas 

realizadas permitiram assim identificar pontos de atritos e barreiras relacionas à implementação 

da ILPI. A principal limitação identificada no estudo é a existência de uma barreira cultural no 

Brasil, onde as pessoas possuem uma visão negativa a respeito das ILPIs e também pela 

característica da cultura latino-americana ser muito acolhedora, protetora e religiosa. Entretanto 

isto é contornável com um investimento maior em marketing. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi realizado com o objetivo final de identificar os atributos de valor para a 

implementação de uma ILPI voltada para a população idosa de alta renda na Cidade do Rio de 

Janeiro, tendo como base a EOA. 

Para explorar o nicho de mercado no segmento de hotelaria e cuidados voltados para a 

terceira idade, foram identificados os atributos de valor que preciam ser desenvolvidos com 

base no referencial teórico pesquisado, na coleta de dados secundários, nas entrevistas e 

observação de campo: 

• ambiente e instalações físicas; 
• sociabilidade e individualidade; 
• atividades e serviços propostos; 
• alimentação; 
• rotina de prevenção e monitoramento; e 
• cuidados médicos. 

A análise de conteúdo das onze entrevistas realizadas permitiram identificar e analisar os 

atributos de valor acima e também identificou os pontos de atritos e barreiras relacionas à 

implementação da ILPI. 

A escolha de sua localização foi resultado de uma pesquisa baseada numa coleta de dados 

secundários com base no Censo demográfico de 2010 do IBGE que destacou o Município do 

Rio de Janeiro com maior população de pessoas acima de setenta anos em domicílios com renda 

superior a R$11.500,00 (o valor da renda está expresso em reais de 2010 e corresponde a 

R$17.000,00 em valores de 2017 corrigidos pelo IPCA). Além disso, a pesquisa qualitativa 

realizada identificou uma oferta muito aquém da demanda em relação a qualidade dos serviços 

prestados quando comparado ao Município de São Paulo que apresenta a segunda maior 

população de indivíduos com mais de setenta anos. 

O Alto da Boa Vista aparentemente é a melhor região na Cidade do Rio de Janeiro para 

se construir a ILPI após resultado do levantamento das RAs deste município com maior 

população-alvo da pesquisa. A região é equidistante das cinco maiores RAs (Lagoa, 

Copacabana, Botafogo, Tijuca e Barra) apontadas pela pesquisa realizada com dados do IBGE 

e também possui características importantes segundo a pesquisa qualitativa. De acordo com os 

entrevistados, a ILPI precisa ter um terreno amplo, ter proximidade aos principais bairros da 

Zona Sul do Rio de Janeiro e apresentar uma vasta área verde. Devido essas características, a 
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construção de uma ILPI nesta região é a melhor opção e constitui uma importante barreira 

natural para a concorrência. 

Para criar um novo espaço de mercado, foram identificados atributos de valor para o 

sucesso de um modelo de ILPI que tenha os atributos apresentados acima. Essas características 

foram encontradas nas entrevistas e estão de acordo com a EOA. 

Os fatores diferenciais de uma ILPI resultantes da pesquisa qualitativa deste estudo estão 

relacionados com o modelo de quatro ações do Oceano Azul. Desta forma, a matriz eliminar-

reduzir-elevar-criar (Quadro 8) que foi elaborada com base nas entrevistas realizadas e 

observação de campo é um resumo para facilitar o entendimento do leitor. 

 

Matriz eliminar-reduzir-elevar-criar de uma ILPI 

Eliminar Elevar 

Ambiente hospitalar Uso de áreas de convívio social 

Sensação de Asilo Áreas para produção e interação entre os idosos 

Isolamento social do idoso Áreas para convívio familiar íntimo. 

Instalações e decorações precárias Monitoramento eletrônico digital para redução dos 

riscos 

 Escala dos empreendimentos em número de 

apartamentos 

 Atividades físicas leves e lúdicas. 

 Opções de alimentação 

Reduzir Criar 

Ineficiências das instalações físicas Ambientação refinada, aromatizada e bem 

iluminada 

Uso de medicamentos pelo equilíbrio das 

dosagens em novos diagnósticos 

Eventos e oportunidades de socialização, 

experiências gastronômicas e sensoriais 

(massoterapia, musicoterapia etc) 

Custos na hospedagem Rotina de prevenção e monitoramento contínuo da 

saúde e dos riscos do idoso 

 Uso da tecnologia wearable para acumular dados e 

gerar relatórios. 

Quadro 8: Matriz eliminar-reduzir-elevar-criar de uma ILPI 
Fonte: A autora. 

 

Segundo a EOA, a melhor maneira de se sagrar vitorioso é esquecer a competição e criar 

um novo espaço de mercado, consolidando-se de forma incontestável. O “Cirque du Soleil”, 
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reconhecido internacionalmente por seu pioneirismo e autenticidade, é um exemplo dessa 

estratégia. 

Da mesma forma, o modelo da ILPI proposto como uma solução total exclusiva e de 

confiança para um público de idosos de alta renda que desejam um cuidado integrado com foco 

em qualidade de vida pode ser considerado como um exemplo da EOA. Um maior detalhamento 

da proposta de valor de uma ILPI se encontra no Apêndice B. 

Ao oferecer novas oportunidades aos residentes respeitando sua individualidade, 

facilitando sua vida e de sua família e ao mesmo tempo uma assistência à saúde, este modelo 

de ILPI gera valor para os idosos e sua família, elevando a qualidade de vida das pessoas e 

reduzindo custos para as mesma. 

Foram identificados os fatores cultural e preço como principais barreiras relacionadas à 

implementação da ILPI. Essas barreiras foram consideradas contornáveis e chegamos à 

conclusão da viabilidade da aplicação da EOA para o modelo de negócio proposto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Regiões Administrativas do Rio de Janeiro (2013) 

 

I R.A. PORTUÁRIA – Área de abrangência: Caju, Gamboa, Saúde, Santo Cristo. 

 

II R. A. CENTRO – Área de abrangência: Centro, Lapa. 

 

III R.A. RIO COMPRIDO – Área de abrangência: Catumbi, Estácio, Cidade Nova, Rio 

Comprido. 

 

IV R.A. BOTAFOGO – Área de abrangência: Botafogo, Catete, Cosme Velho, 

Flamengo, Glória, Humaitá, Laranjeiras, Urca. 

 

V R.A. COPACABANA – Área de abrangência: Copacabana, Leme. 

 

VI R.A. LAGOA – Área de abrangência: Gávea, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, 

Leblon, São Conrado, Vidigal. 

 

VII R.A. SÃO CRISTÓVÃO – Área de abrangência: Benfica, Mangueira, São Cristóvão, 

Barreira do Vasco. 

 

VIII R.A. TIJUCA – Área de abrangência: Tijuca, Praça da Bandeira, Alto da Boa Vista. 

 

IX R.A. VILA ISABEL – Área de abrangência: Vila Isabel, Andaraí, Grajaú, Maracanã. 

 

X R.A. RAMOS – Área de abrangência: Manguinhos, Ramos, Bonsucesso, Olaria. 

 

XI R.A. PENHA – Área de abrangência: Penha, Penha Circular, Brás de Pina. 

 

XII R.A. INHAUMA – Área de abrangência: Del Castilho, Engenho da Rainha, 

Higienópolis, Inhaúma, Maria da Graça, Tomás Coelho. 

 



64 
	
 

	

XIII R.A. MÉIER – Área de abrangência: Méier, Abolição, Água Santa, Cachambi, 

Encantado, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Jacaré, Lins de Vasconcelos, Piedade, Pilares, 

Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Piedade, Encantado. 

 

XIV R.A. IRAJÁ – Irajá, Colégio, Vicente de Carvalho, Vila Cosmos, Vila da Penha, 

Vista Alegre. 

 

XV R.A. MADUREIRA – Madureira, Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Cavalcanti, 

Engenheiro Leal, Honório Gurgel, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Quintino 

Bocaiúva, Rocha Miranda, Vaz Lobo, Turiaçu. 

 

XVI R.A. JACAREPAGUÁ – Área de abrangência: Jacarepaguá, Anil, Curicica, 

Freguesia, Tanque, Gardênia Azul, Jacarepaguá, Pechincha, Praça Seca, Taquara, Vila 

Valqueire. 

 

XVII R.A. BANGU – Área de abrangência: Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, 

Gericinó. 

 

XVIII - R.A. CAMPO GRANDE – Área de abrangência: Campo Grande, Santíssimo, 

Senador Vasconcelos, Inhoaíba, Cosmos. 

 

XIX R.A. SANTA CRUZ – Área de abrangência: Santa Cruz, Paciência, Sepetiba.  

 

XX R.A. ILHA DO GOVERNADOR – Área de abrangência: Bancários, Cacuia, Cidade 

Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, 

Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Tauá, Ribeira, Zumbi. 

 

XXI R.A. PAQUETÁ – Área de abrangência: Paquetá. 

 

XXII R.A. ANCHIETA – Área de abrangência: Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta, 

Ricardo de Albuquerque. 

 

XXIII R.A. SANTA TERESA – Área de abrangência: Santa Teresa. 
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XXIV R.A. BARRA DA TIJUCA – Área de abrangência: Barra da Tijuca, Itanhangá, 

Joá, Camorim, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes e Grumari.  

 

XXV R.A. PAVUNA – Área de abrangência: Acarí, Coelho Neto, Barros Filho, Costa 

Barros 

Parque Colúmbia, Pavuna. 

 

XXVI R.A. GUARATIBA – Área de abrangência: Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra 

de Guaratiba. 

 

XXVII R.A. ROCINHA – Área de abrangência: Rocinha. 

 

XXVIII R.A. JACAREZINHO – Área de abrangência: Jacarezinho 

 

XXIX R.A. COMPLEXO DO ALEMÃO – Área de abrangência: Complexo do Alemão. 

 

XXX R.A. COMPLEXO DA MARÉ – Área de abrangência: Maré. 

 

XXXI R.A. VIGÁRIO GERAL – Área de abrangência: Vigário Geral, Cordovil, Parada 

de Lucas, Jardim América. 

. 

XXXII R.A. REALENGO – Área de abrangência: Realengo, Deodoro, Vila Militar, 

Campo dos Afonsos, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos. 

 

XXIII R.A. CIDADE DE DEUS – Área de abrangência: Cidade de Deus. 
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ANEXO B – População do Município do Rio de Janeiro segundo grandes grupos etários 

e regiões administrativas (2010) 

 

 

 

Abaixo 
de 40 
anos 

De 40 a 
44 anos 

De 45 a 
49 anos 

De 50 a 
54 anos 

De 55 a 
59 anos 

De 60 a 
64 anos 

De 65 a 
69 anos 

De 70 
anos e + TOTAL 

RIO DE 
JANEIRO 3743304 439691 436796 410129 349675 279122 206203 455526 6320446 

ANCHIETA 94800 11260 10981 10228 8932 7183 5182 9752 158318 

BANGU 267185 29646 29498 27114 22273 17122 12094 23103 428035 
BARRA DA 
TIJUCA 179427 22386 21759 19619 17384 13841 9627 16780 300823 

BOTAFOGO 116137 15932 18179 17487 16311 13869 10735 31079 239729 
CAMPO 
GRANDE 338046 40017 37879 34345 28442 21510 14832 27013 542084 

CENTRO 20286 3013 3179 3135 2880 2403 1869 4377 41142 
CIDADE DE 
DEUS 24168 2702 2432 2081 1332 1120 926 1754 36515 

COMPLEXO DO 
ALEMÃO 48980 4756 4004 3235 2608 2016 1456 2088 69143 

COPACABANA 70029 9766 11010 11586 11627 10443 8796 27934 161191 

GUARATIBA 83038 8860 7782 6420 5203 4032 2880 4899 123114 
ILHA DE 
PAQUETÁ 1649 219 219 266 230 210 169 399 3361 

ILHA DO 
GOVERNADOR 123539 15343 15295 14052 11961 9914 7201 15269 212574 

INHAÚMA 78988 8956 9158 8688 7696 6134 4673 10056 134349 

IRAJÁ 111005 13947 14951 14830 13005 10250 7866 17098 202952 

JACAREPAGUÁ 353261 41391 40036 36145 29879 22777 16228 32900 572617 

JACAREZINHO 26009 2638 2240 2078 1575 1240 782 1277 37839 

LAGOA 78824 11403 12456 12592 12010 10765 8320 21404 167774 

MADUREIRA 212606 25358 26187 26003 21767 17469 13384 29194 371968 

MARÉ 93430 9021 7493 6177 4623 3278 2160 3588 129770 

MÉIER 212852 27605 29547 29228 24860 20047 15182 38461 397782 

PAVUNA 135166 14384 13402 12122 10113 7778 5625 10223 208813 

PENHA 111337 12281 12489 11698 9990 8064 6267 13590 185716 

PORTUÁRIA 32124 3365 3014 2651 2231 1669 1138 2472 48664 

RAMOS 90448 10807 10176 9744 8234 6728 5346 11694 153177 

REALENGO 146503 16993 17410 16163 13367 10296 7483 14791 243006 

RIO COMPRIDO 47564 5359 5310 5009 4147 3259 2539 5788 78975 

ROCINHA 51736 4629 3686 3133 2271 1614 939 1348 69356 

SANTA CRUZ 244784 25198 22687 20838 17187 13335 9098 15407 368534 

SANTA TERESA 24850 3079 2798 2655 2171 1713 1119 2541 40926 
SÃO 
CRISTOVÃO 53165 5844 5583 5214 4202 3289 2287 5324 84908 

TIJUCA 88349 11793 13283 13260 12027 10316 8185 24597 181810 
VIGÁRIO 
GERAL 85309 9177 9027 8299 6695 5357 3977 8330 136171 

VILA ISABEL 97710 12563 13646 14034 12442 10081 7838 20996 189310 
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ANEXO C – População do Município do Rio de Janeiro em domicílios com renda acima 

de R$11.500,00 segundo grandes grupos etários e regiões administrativas (2010) 

 

 
Abaixo de 
40 anos 

De 40 a 
44 anos 

De 45 a 
49 anos 

De 50 a 
54 anos 

De 55 a 
59 anos 

De 60 a 
64 anos 

De 65 a 
69 anos 

De 70 
anos e + TOTAL 

RIO DE 
JANEIRO 

168538 24227 28172 30013 29647 23659 15951 35688 355895 

ANCHIETA 
605 85 87 91 115 94 53 93 1223 

BANGU 
1079 120 130 172 203 164 103 159 2130 

BARRA DA 
TIJUCA 

40877 5920 6644 6522 6295 4894 3095 4837 79084 

BOTAFOGO 
25552 3848 4450 4490 4350 3460 2331 5708 54189 

CAMPO GRANDE 
2361 288 353 428 410 268 183 305 4596 

CENTRO 
401 74 70 74 80 58 38 89 884 

CIDADE DE 
DEUS 

43 2 2 6 5 4 2 6 70 

COMPLEXO DO 
ALEMÃO 

24 1 3 2 1 1 0 4 36 

COPACABANA 
12618 1894 2393 2709 2963 2529 2034 6053 33193 

GUARATIBA 
272 37 46 45 36 34 20 43 533 

ILHA DE 
PAQUETÁ 

35 6 5 7 9 11 11 22 106 

ILHA DO 
GOVERNADOR 

5592 780 904 986 959 755 466 950 11392 

INHAÚMA 
514 62 81 98 88 85 38 116 1082 

IRAJÁ 
1577 202 269 314 310 202 126 246 3246 

JACAREPAGUÁ 
13596 1932 2055 2213 1978 1428 786 1507 25495 

JACAREZINHO 
11 2 0 2 1 2 1 1 20 

LAGOA 
27617 4271 4708 4932 5087 4527 3317 7065 61524 

MADUREIRA 
1708 212 279 322 332 249 181 403 3686 

MARÉ 
31 5 4 2 3 4 1 0 50 

MÉIER 
6652 900 1105 1319 1335 955 572 1439 14277 

PAVUNA 
216 31 29 37 16 21 18 37 405 

PENHA 
1819 107 165 202 182 147 64 154 2840 

PORTUÁRIA 
73 11 11 13 11 8 4 18 149 

RAMOS 
668 104 110 116 121 94 79 169 1461 

REALENGO 
1075 149 182 168 142 136 69 135 2056 

RIO COMPRIDO 
674 91 116 126 123 90 74 152 1446 

ROCINHA 
40 2 4 3 1 0 0 1 51 

SANTA CRUZ 
598 98 91 103 92 75 40 100 1197 

SANTA TERESA 
731 123 147 153 130 125 48 144 1601 

SÃO CRISTOVÃO 
570 88 84 106 94 80 51 135 1208 

TIJUCA 
11842 1636 2160 2375 2332 1874 1351 3601 27171 

VIGÁRIO GERAL 
421 28 34 34 29 28 16 31 621 

VILA ISABEL 
8646 1118 1451 1843 1814 1257 779 1965 18873 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

 

Grupo I: Idoso e Família 

 

1) Você ou alguém da sua família já passou pela decisão de se optar por uma ILPI? 

2) O que você acha de uma ILPI? 

3) Como você se sente em colocar seu idoso numa ILPI? 

5) Como você vê os aspectos positivos e negativos de colocar seu idoso numa ILPI? 

6) Você já pensou nos custos e outras dificuldades de se manter o idoso em casa? 

 

Grupo II: Especialistas da área de Saúde para a terceira idade 

 

1) Quais são as opções de mercado de ILPI e como você vê este mercado? 

2) O mercado de ILPI hoje atende a demanda dos idosos e famílias? 

3) Como se vê as questões familiares e dificuldades que as pessoas percebem sobre colocar 

seus idosos numa ILPI? 

4) Quais são as dificuldades dentro da própria família e as questões que impede a decisão 

de colocar o idoso numa ILPI? 

 

Grupo III: Administradores de ILPI 

 

1) Como você vê a relação com a família? 

2) Como é seu aparato para manter seu negócio (parceria, publicidade, treinamento)? 

 

Perguntas gerais (Grupos I, II e III): 

 

1) Quais fatores considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? 

2) Quais fatores devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais? 

3) Quais fatores devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais? 

4) Quais fatores nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? 
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APÊNDICE B – Proposta de valor para uma ILPI 

 

O objetivo deste apêndice é apresentar uma proposta mais detalhada de uma ILPI 

voltada para a alta renda na cidade do Rio de Janeiro que emerge a partir do conhecimento 

prévio da autora, da pesquisa realizada e da EOA. 

A primeira seção apresenta as características da empresa e a segunda seção faz uma 

relação com a teoria do Oceano Azul. 

 
Características da Empresa 

 
O objetivo da empresa não é criar mais um asilo semelhante aos já existentes ou um 

hospital especializado em geriatria, mas sim juntar um serviço de hotelaria de alto nível com as 

mais avançadas tecnologias de atendimento, criando um ambiente mais saudável e humano, 

capaz de proporcionar segurança e qualidade de vida para o idoso. 

Nesta ILPI, o paciente terá acompanhamento 24 horas por dia em um ambiente de 

quartos individuais ou duplos (opção para cônjuges) com alto nível de atendimento, dotado de 

equipamentos e tecnologia de última geração, e pessoal especialmente qualificado para lidar 

com idosos. Essas características contrastam com as das atuais casas de repouso existentes na 

região metropolitana do Rio de Janeiro. 

A empresa deve ter em vista a criação de um Centro de Referência, cuja primeira 

unidade será instalada no alto da Floresta da Tijuca. Recursos devem ser alocados no estudo de 

novas tecnologias como o “Hadoop” para ajudar na prevenção de doenças e situações, e 

smartphones (tecnologia wearable). Uma parte desses recursos deve ser empregada na 

adaptação destas tecnologias para a realidade brasileira. Entende-se que a adoção de novas 

técnicas de atendimento já em uso no mercado internacional terá grande impacto na forma de 

pensar o amparo ao idoso no Brasil. 

A escolha da localização da sede no Alto da Boa Vista foi devido sua equidistância em 

relação as RAs da Cidade do Rio de Janeiro com maior população do público-alvo da pesquisa 

realizada. O Alto da Boa Vista também oferece opções de terreno amplo contendo fonte de água 

mineral e com extensa área verde devido sua divisa com o Parque Nacional da Floresta da 

Tijuca. 

Os principais serviços a serem oferecidos compreendem: 

• Assistência médica, odontológica e diversas terapias. 

• Equipe médica e de enfermagem especializadas, em plantão permanente. 
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• Psicologia e recreação; estética; redes sociais; atividades audiovisuais e internet. 

• Quartos customizados de acordo com as necessidades dos clientes 

• Monitoramento remoto – familiar e médico. 

• Avaliação funcional para seniores.  

• Convênios com Planos de Saúde. 

Os serviços disponibilizados serão direcionados para a gestão total do idoso. Mediante 

o uso de uma ferramenta dedicada para prontuário eletrônico online – responsável por 

consolidar todos os dados em um único local na “nuvem” – o médico ou enfermeiro concentrará 

todo o histórico dos clientes, permitindo assim a disponibilidade de relatórios, com a integração 

das informações e ocorrências para os médicos, operadores de plano de saúde e familiares. 

A ILPI deve ser projetada para ser uma solução total para a vida do idoso, deve propor 

uma gestão integrada baseada em níveis de atendimento para o idoso (Figura 6), 

consubstanciada pelas relações existentes entre todas as partes envolvidas (clientes, familiares, 

médicos, planos de saúde, hospitais e clínicas): 

• Nível 1 – Intervenções de promoção da saúde. 

• Nível 2 – Intervenções de prevenção das condições de saúde. 

• Nível 3 – Gestão da condição de saúde simples. 

• Nível 4 – Gestão de saúde complexa. 

• Nível 5 – Gestão do caso. 

Com foco no acolhimento e gestão do plano de cuidado, o cliente será fidelizado pelo 

máximo de tempo na terceira idade. 
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Figura 6: Modelo de segmentação do serviço da ILPI proposta 
Fonte: Modelo de Mendes (2011) adaptado pela autora. 
 

Baseado neste modelo, o primeiro contato do idoso com a ILPI proposta consiste numa 

Avaliação Multidimensional, onde será analisada a saúde geral do indivíduo – suas 

funcionalidades, limitações e eventuais incapacidades, incluindo doenças crônicas, histórico de 

cirurgias, aspectos biológicos, psíquicos e sociais. Posteriormente e de acordo com o nível de 

atenção, será implantado e acompanhado de forma ativa o Plano de Cuidados. 

Enquanto a avaliação multidimensional busca abordar de forma mais adequada 

problemas que até então eram atribuídos a um inevitável processo de envelhecimento, o Plano 

de Cuidados representará a estratégia a ser utilizada para a organização do cuidado, onde serão 

definidos de forma clara – caso a caso – quais os problemas de saúde do paciente e as 

intervenções apropriadas para seu tratamento. 

Associado a esse trabalho, a instituição pode ter um Centro de Conveniência, visando 

uma redução do custo com medicamentos e insumos geriátricos pela escala agregada de 

serviços contratados. 

Outro ponto importante relacionado à proposta diz respeito ao uso de tecnologia de 

ponta para o monitoramento remoto da saúde e prevenção de acidentes do idoso. Dentre outros 

benefícios, serão disponibilizados: 

• Gestão e redução do uso de medicamentos. 

• Acompanhamento dos dados fisiológicos e sintomas.  
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• Treinamento mais eficiente sobre a condição dos pacientes. 

• Uso de dispositivos de conexão assistida com centros de controle. 

• Geolocalização do paciente. 

• Monitoramento de quedas e acidentes domésticos. 

• Automação das instalações. 

• Uso de dispositivos de locomoção. 

 

A empresa terá como premissa básica servir ao segmento “AAA” da terceira idade, por 

meio da prestação de um serviço altamente qualificado e apoiado pela atuação de especialistas 

treinados no setor de geriatria e gerontologia. Esse atendimento funcionará associado ao uso de 

uma plataforma tecnológica que possibilitará uma melhor avaliação funcional do idoso e, por 

conseguinte, um melhor acompanhamento do seu Plano de Cuidados, enfatizando a promoção 

da saúde e a prevenção de doenças. 

Por meio desse arcabouço, são identificados os prováveis impactos deste sistema na 

gestão da saúde do cliente: 

• Idoso – promover a redução do custo com moradia (aluguel), contratação de 

cuidadores, alimentação e compra de remédios e insumos geriátricos. 

• Família – (i) suprir o tempo necessário para acompanhar o idoso nas consultas 

médicas e nos respectivos deslocamentos; (ii) minimizar o investimento na 

adaptação das residências; e (iii) evitar o conflito na gestão dos diversos médicos 

e apoiadores que não estão centralizados em uma mesma equipe integrada. 

• Médicos – (i) reduzir o tempo gasto na anamnese; (ii) evitar a abordagem 

fragmentada. 

• Planos de Saúde – (i) reduzir a sinistralidade; (ii) evitar o descontentamento dos 

clientes com os seus planos; e (iii) reduzir a necessidade de auditorias nos gastos. 

• Hospitais e Clínicas – (i) promover uma maior rentabilidade dos leitos através 

da curta permanência de seus pacientes; (ii) reduzir o custo informacional nos 

prontuários, assim como a falta de informações. 

Em relação aos contextos específicos, a empresa deve atender a carência de oferta para 

o segmento “AAA”, no que tange à saúde e suas implicações. Dentre os serviços que serão 

ofertados, outros poderão ser acrescidos conforme a demanda de mercado, a viabilidade 

econômica e parcerias. 
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Entre suas iniciativas, a instituição pode atuar na prestação de serviços junto aos planos 

de saúde para o segmento alta renda da terceira idade. Basicamente esses serviços estarão 

relacionados à realização de exames de “check up” e programas de reabilitação cognitiva e 

motora. 

Através da pesquisa de mercado resultante das entrevistas e das observações de campo 

realizadas, foi constatada uma oferta reprimida de clínicas especializadas em “check up” de 

saúde, em face da demanda atual para este tipo de serviço. Isso poderá permitir que a ILPI 

proposta seja uma alternativa viável e acessível para ofertar este tipo de serviço. 

Outro importante canal diz respeito ao médico da família. O tratamento fragmentado do 

idoso por outros especialistas, acaba gerando confusão no relacionamento entre a família e a 

gestão dos médicos e apoiadores (uma das causas da iatrogenia). A empresa concentrará todo 

o histórico do idoso, permitindo uma atuação mais efetiva na prevenção de doenças e no plano 

de cuidados, sem perder o foco na distribuição de informações necessárias ao médico da família. 

Adicionalmente, a empresa atuará em parceria com hospitais e clínicas, atuando na 

reabilitação de pacientes com baixo risco e evitando internações hospitalares desnecessárias. 

Os hospitais e clínicas têm interesse em trabalhar numa economia colaborativa. Através de um 

estudo preliminar realizado, foi verificado que a redução do número de idosos nessas nos 

hospitais e clínicas aumenta a rotatividade do leito, gerando maior rentabilidade. 

A empresa também poderá fazer outras parcerias importantes, como por exemplo a 

Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 

UnATI/UERJ. Essa parceria poderá se dar através de palestras, treinamentos e eventos, tanto 

para os clientes quanto para os funcionários da instituição. 

A proposta da companhia se apresenta como uma solução integrada para a vida do idoso, 

por meio da prestação de um serviço altamente qualificado para o segmento alta renda da 

terceira idade e do uso de uma plataforma tecnológica para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças. 

A principal limitação da implementação deste modelo de ILPI é a existência de uma 

barreira cultural no Brasil, onde as pessoas possuem uma visão negativa a respeito das ILPIs e 

da cultura latino-americana protetora da família que ainda prefere cuidar do seu idoso em casa. 

O combate a esse preconceito irá requerer maiores esforços e custos de marketing. Da mesma 

forma, a diferenciação proposta de integrar o modelo preventivo de cuidado geriátrico à 

internação do idoso na ILPI é custoso e só será economicamente viável em uma certa escala. 
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Aplicando a Estratégia do Oceano Azul 

 

A proposta da empresa será oferecer um serviço diferenciado que abrange elementos de 

atendimento hospitalar, “home care”, casa de repouso e “spa”. O diferencial do serviço 

oferecido estará em não ser apenas “mais um retiro”, e sim uma nova experiência para o 

residente e sua família, por meio de um sistema exclusivo e serviço único. 

Partindo da premissa que a EOA pode ser aplicada à proposta acima para redefinir e 

otimizar a prestação de serviços de cuidados de saúde para idosos de alta renda no Município 

do Rio de Janeiro; foi utilizado o modelo da estrutura abrangente proposto por Wubben, 

Düsseldorf e Batterink (2011) para testar a aplicabilidade da EOA. 

Inicialmente foi realizada uma análise de negócio, fundamentada numa pesquisa 

exploratória de natureza qualitativa, para identificar os atributos de valor que regem o mercado. 

O método de coleta de dados teve como base entrevistas em profundidade e pesquisa por 

observação a partir de uma seleção amostral não probabilística intencional. Foram também 

consultadas fontes secundárias de dados e realizada uma pesquisa bibliográfica sobre temas 

voltados para habitação residencial e cuidados de saúde para idosos, EOA e suas aplicações. 

Para explorar o nicho de mercado no segmento de hotelaria e cuidados voltados para a 

terceira idade, foram identificados os seguintes atributos de valor que precisam ser 

desenvolvidos:  

• ambiente e instalações físicas; 
• sociabilidade e individualidade; 
• atividades e serviços propostos; 
• alimentação; 
• rotina de prevenção e monitoramento; e 
• cuidados médicos. 

Partindo da análise de negócio e identificação dos atributos de valor aplicou-se o modelo 

das seis fronteiras através da revisão sistemática de fatores comerciais de práticas estabelecidas 

para abrir perspectivas alternativas de novos mercados e clientes. 

Como resultado da aplicação do modelo acima na proposta de serviços de hotelaria e 

cuidados para idosos de alta renda na Cidade do Rio de Janeiro, conclui-se: 

• Examinando os setores alternativos dentro do mercado analisado, a ILPI em 
estudo tem como um dos propósitos ser uma opção de moradia para os idosos 
que estejam buscando por outras opções além de um “apart-hotel” ou casa de 
repouso, que são dois serviços com forma e função diferentes, mas com o mesmo 
objetivo de oferecer moradia. A ILPI estudada visa integrar a proposta do 
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cuidado geriátrico com a proposta residencial-hoteleira, resolvendo 
simultaneamente os problemas da moradia, socialização e prevenção de 
acidentes. 

• Ao examinar os grupos estratégicos dentro do setor estudado, foi identificada 
oportunidade no segmento de alta renda, pois as casas de repouso para idosos de 
alta renda não competem com as casas de repouso nos moldes tradicionais. Do 
ponto de vista do fornecedor, esses grupos estratégicos não competem entre si. 

• Ao procurar por diferentes grupos de compradores, as empresas podem 
redesenhar sua curva de valor para focar num grupo até então inexplorado. Há 
uma cadeia de compradores que participam de maneira direta ou indireta na 
tomada de decisão da compra. Não existem casas de repouso para alta renda no 
mercado estudado. Diante das opções atualmente disponíveis, o consumidor 
deste perfil tem preferido permanecer em seu domicílio assistido por cuidadores 
e “home care”, constituindo um tipo de “não cliente” a ser explorado. Além 
disso, pode-se considerar a figura do médico como um novo comprador – a ILPI 
em estudo pode ser vista como uma boa solução para o clínico, que consegue 
aumentar sua eficiência de dez a vinte vezes atendendo numa unidade 
centralizada como a aqui proposta (este aumento de eficiência foi apontado nas 
entrevistas realizadas). Uma nova oportunidade para o futuro seria uma clínica 
funcionando junto à ILPI para pacientes não residentes, gerando mais receita e 
economia de escala. 

• Observando as ofertas de produtos e serviços complementares, percebe-se que o 
valor inexplorado geralmente se oculta em produtos e serviços complementares. 
Dessa forma, a vantagem competitiva seria configurar a solução total procurada 
pelos compradores quando escolhem esse tipo de produtos e serviços. A ILPI 
junta o serviço residencial (hotelaria), o atendimento (clínica e spa) e asilo (ILPI 
de luxo). É uma moradia de alto nível com solução de gestão integral e 
preventiva do risco e custo do idoso. Reduz custos por meio do emprego de 
tecnologia e compartilhamento de recursos. 

• A quinta fronteira permite analisar e examinar os apelos funcionais e emocionais 
dos compradores. A eliminação de extras pode criar modelos de negócios mais 
simples, ou seja, custos e preços mais baixos bem recebidos pelos clientes. A 
ILPI é uma proposta de luxo acessível a terceira idade, oferecendo segurança e 
economia. 

• A sexta e última fronteira examina o transcurso do tempo. Pode-se dizer que a 
ILPI é uma estrutura viva que deve constantemente ofertar valor para seus 
clientes e não clientes. A empresa pode fazer um mapeamento da família de um 
residente, tendo em vista que o filho de um cliente é um cliente potencial. Um 
cliente saudável pode desenvolver uma doença durante seu período na ILPI, 
mudando o perfil de atendimento (a ILPI inicialmente não recebe clientes com 
problemas mentais, por exemplo). A empresa precisa avaliar o “efeito tempo” 
da sua estratégia, preparando-se para acompanhar seus clientes e filhos (clientes 
no futuro). Da mesma forma, a empresa deve ter em mente que pode desenvolver 
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insights com base em tendências observáveis hoje – oferecer parcerias para 
cursos on line, conexão dos idosos com outros grupos no mundo para troca de 
experiências e isso pode acabar sendo o início de uma rede de relacionamentos 
voltada para a terceira idade. 

 

Pelo menos um dos seis caminhos de busca deve ser aplicável ao novo negócio para 

indicar o espaço de mercado não contestado e permitir especificações adicionais do serviço. Da 

mesma forma, a estratégia de inovação de valor pode ocorrer tanto para o cliente como para a 

empresa em qualquer lugar da cadeia de atividades. 

Segundo a análise realizada, as duas últimas fronteiras não se aplicam tanto ao 

desenvolvimento do novo negócio em estudo, mas podem ser utilizadas numa etapa mais 

avançada. Entretanto a aplicação dos quatro primeiros passos do modelo acima nos mostra que 

ele é atendido. 

Uma vez cumpridas as duas etapas acima, analisou-se a matriz eliminar-reduzir-elevar-

criar com base nos novos conceitos de negócios. 

Finalmente, foi avaliado sistematicamente o novo negócio a partir de quatro etapas 

consecutivas: utilidade para o comprador, preço, custo e adoção: 

• Utilidade para o comprador (“Sua ideia de negócios gera utilidade exponencial 
para o comprador?”): a ideia de negócio proposta gera mais qualidade de vida 
para o cliente. 

• Preço (“O seu preço é facilmente acessível para a massa de compradores?”): o 
preço é uma melhor combinação de custo x benefício para o cliente de alta renda 
e sua proposta é customizada para cada cliente de acordo com suas necessidades 
e orçamento. 

• Custo (“Você é capaz de cumprir sua meta de custo para lucrar ao preço 
estratégico?): o negócio precisa de escala para ser lucrativo e a pesquisa 
qualitativa indicou que são necessários oitenta leitos para viabilizar o 
investimento. 

• Adoção (“Quais são as barreiras na adoção para que você realize sua ideia de 
negócios? Você as está encarando?”): A principal barreira é cultural, mas é 
superável através de uma estratégia de marketing (venda de impacto 
contornando todas as objeções). O preço também é uma barreira, por isso a 
proposta tem como cliente alvo idosos de alta renda. 

O quarto e último princípio da formulação verifica a sequência estratégica e conclui se 

a EOA é comercialmente viável. 
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Superando todos os quatro obstáculos do modelo de estrutura abrangente, o negócio será 

uma ideia comercialmente viável segundo a visão Oceano Azul, ou seja, uma inovação de valor 

concreto. 

O estudo precisa ainda avaliar a sustentabilidade e a renovação da EOA, considerando 

seu processo de natureza dinâmica, como já abordado anteriormente. O próprio Oceano Azul 

cria barreiras, como: monopólio natural, licenças, grande volume de vendas, externalidades de 

redes, marca e conflito de imagem, que se aplicam ao serviço de hotelaria e cuidados para idosos 

de alta renda. 

Pode-se citar ainda outras barreiras de entrada da tecnologia e de novos concorrentes da 

Silvercare: 

• Atuação com foco no segmento “AAA” da terceira idade, prestando serviços de 
forma racional em relação aos contextos específicos. 

• Aprimoramento de prontuário eletrônico online, permitindo a consolidação de 
todos os dados e a integração das informações e ocorrências para os médicos, 
planos de saúde e familiares. 

• Criação de uma Central de Conveniências, visando à redução do custo de 
aquisição de medicamentos e insumos diversos através da escala agregada. 

• Investimento contínuo em monitoramento remoto da saúde e da segurança do 
idoso. 

• Fator localização da empresa. 

 


