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O USO DAS REDES SOCIAIS PARA O MARKETING DIGITAL DE CLÍNICAS DE 

FISIOTERAPIA. 

 

RESUMO 

A internet cada vez mais domina as atividades normais das pessoas por todo mundo. Comprar, 

se relacionar, viajar, praticamente tudo pode ser feito pela grande rede. Na verdade as pessoas 

até preferem, pela facilidade, comodidade e até desconto de preço. Até as relações humanas 

foram afetadas pela internet. O surgimento das redes sociais elevou a intensidade dos 

relacionamentos a um patamar inimaginável. Logicamente, a relação B2C (Business to 

Consumer) também foi atingida em cheio pelo fenômeno. Em nosso Artigo vamos mostrar 

como as redes sociais podem impulsionar os negócios e intensificar a relação de uma clínica de 

fisioterapia com seus pacientes. A Clínica de Fisioterapia Reabilitação Total é um modelo de 

vanguardismo na utilização das redes sociais como ferramenta de Marketing Digital e servirá 

de modelo para os estudos. 

 

 

ABSTRACT 

The internet increasingly dominates the normal activities of people around the world. To buy, 

to relate, to travel, practically everything can be done by the great network. In fact people even 

prefer, for ease, convenience and even price discount. Even human relationships were affected 

by the internet. The emergence of social networks has raised the intensity of relationships to an 

unimaginable level. Of course, the B2C (Business to Consumer) relationship was also hit hard 

by the phenomenon. In our article we will show how social networks can boost business and 

intensify the relationship of a physiotherapy clinic with their patients. The Total Rehabilitation 

Physiotherapy Clinic is a model of vanguardism in the use of social networks as a tool of Digital 

Marketing and will serve as a model for studies. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde sua criação, a Internet se transformou em um lugar comum para a maioria 

dos habitantes da terra. Segundo a União Internacional de Telecomunicações (UIT), qué uma 

agência da Organização das Nações Unidas, responsável por estudos e acompanhamento das 

telecomunicações no nosso planeta, atualmente cerca de 3,9 Bilhões da população mundial tem 

acesso à internet, ou seja, 54,1% dos habitantes do planeta. Erick Schmidt, membro do conselho 

administrativo da Google, ousa em dizer que até 2020 todos habitantes do globo vão ter algum 

tipo de acesso à internet. 

Em seu início a internet se resumia à atividades universitárias e militares nos 

Estados Unidos, entre as décadas de 1980 e 1990. Porém, a partir do momento que isso se 

tornou uma ferramenta de nível mundial, todas as pessoas e empresas passaram a ser afetadas 

pela chamada “grande rede”. Apesar da ideologia que muitos usuários carregam consigo de 

tornar a internet um ambiente extremamente democrático e liberal, como foi utopicamente 

concebida em seus primórdios, regulações tiveram que surgir para adequá-la aos costumes e 

economias dos diversos países do mundo. 

A teia se estendeu e alcançou praticamente todos os aspectos da vida humana. Se 

você quer comprar um chapéu, a internet contribui para isso. Caso queira vender seu carro, a 

grande rede é o ambiente certo. Um novo apartamento, vai lá. Encontrar amigos a muito não 

vistos, mais uma vez a Web te ajuda. Enfim, as possibilidades desta rede são infindáveis. Quase 

tudo que se pensar cabe na internet. 

Que pese alguns desvios de conduta e contravenções existentes na internet, duas 

grandes ondas tomam conta de seu ambiente, a onda comercial e as redes de relacionamento, 

ou redes sociais. Em um documentário do canal History Channel, entitulado The 90”s Tech, 

fica bem clara a revolução que essa rede mundial de computadores proporcionou para a 

humanidade e como seus aspectos econômicos e relacionais modificaram a vida moderna. 

A par de tudo isso, um fenômeno surgido na internet que vem revolucionando a 

forma que as pessoas se relacionam, são as redes de relacionamento, ou redes sociais. Na 

verdade, essas redes sempre existiram, conforme explica Cipriani (2014, p. 3), desde antes da 

rede de computadores, baseada nas relações humanas cotidianas. Porém, a virtualidade 

impulsionou sobremaneira as possibilidades dessas redes.  

Como tudo que acontece na internet, a dinâmica é intensa e nem sempre sabemos 

onde as coisas vão dar. As redes sociais meio que replicaram os rumos da internet, nascendo 

com vocação para as relações interpessoais e dia após dia cresce o seu uso para as relações 
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comerciais entre pessoas e empresas Busines to Consumer (B2C), entre empresas e empresas, 

a chamada Busines to Busines (B2B) e nas relações comerciais entre pessoas Consumer to 

Consumer (C2C). 

Boa parte das empresas atualmente, seja de fins lucrativos ou não, estão presentes 

nas redes sociais. As possibilidades de mostrar os produtos ou serviços dos diversos 

empreendimentos é muito sedutora. Logicamente, cada rede social tem sua linguagem própria 

e saber se apresentar corretamente em cada uma é fundamental. Nesse contexto a possibilidade 

de dialogar com os clientes é uma oportunidade crucial das mídias sociais. 

No contexto comercial das redes, o marketing também evoluiu para um patamar 

digital, sendo chamado de marketing digital, ou seja, como comercializar, divulgar, apresentar, 

desenvolver um produto ou serviço, utilizando os meios digitais, tendo a internet como 

plataforma para isso (ADOLPHO, 2014, p. 240). A aplicação dos conceitos do marketing nas 

redes sociais, visando melhorar as estratégias comerciais, foi um caminho natural para planejar 

as ações comerciais de uma empresa. 

Assim sendo, conforme apresenta o título deste artigo, fomos buscar na Clínica de 

Fisioterapia Reabilitação Total, sediada em Brasília, DF, os exemplos que comprovam o uso 

das redes sociais para o marketing digital em uma empresa do seu tipo. Pesquisas bibliográficas 

e entrevistas com os integrantes da Reabilitação Total servirão de subsídio para explicitar e 

justificar o tema escolhido.  

Apesar de pouco material disponível sobre o tema específico, o produto apresentado 

revelará que o uso das redes sociais para o marketing digital de clínicas de fisioterapia, não só 

é possível, como já vem sendo executado com sucesso em clínicas dessa área. Analisando outras 

clínicas, que também estão presentes nas redes sociais, podemos comprovar o uso de conceitos 

do marketing presente em suas publicações. 

A condução do artigo será feita desde os conceitos mais amplos de marketing, até 

as peculiaridades nas redes sociais. Até atingir uma presença considerável nas redes sociais a 

Reabilitação Total (RT), passou por um processo interessante de aprendizado que incluiu todos 

os seus membros. A nova comunicação que se fez necessária com seus clientes, foi uma das 

consequências mais trabalhosas para a empresa. 

Por fim, concluiremos que adotar um modelo atual de marketing em redes sociais 

é um processo, que não acontece se não for feito com método, fundamentos teóricos e, acima 

de tudo, com um planejamento sólido, metódico e dimensionado para o tamanho da empresa, o 

que o torna factível.  
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2. O MARKETING DE REDES SOCIAIS EM CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 

Para facilitar a compreensão do texto, faremos a divisão em tópicos que conduzirão 

o leitor nos rumos pretendidos deste artigo. Os tópicos criarão um ambiente mais didático e 

lógico, onde os aspectos principais do estudo serão ressaltados. 

 

2.1 As Redes Sociais 

As redes sociais existem a muito tempo e de forma não muito diferente do conceito 

digital atual. A troca de opiniões, discussões e compartilhamento de informações, sempre foram 

feitas pelo homem desde tempos imemoriais, mas os meios digitais elevaram isso a um patamar 

sem fronteiras e precedentes na história da raça humana. Cipriani em Estratégias em Mídias 

Sociais, cita muito bem o seguinte: 

Os Blogs, microblogs, como Twitter, redes sociais como Orkut 

e Facebook, wiki, websites de compartilhamento de fotos e 

vídeos e fóruns de discussão amplificaram a capacidade de 

todas as pessoas para comunicar entre si e buscarem um pouco 

mais longe e com grandes facilidades a resposta para usas 

perguntas ou atendimento de suas necessidades individuais. 

(CIPRIANI, 2014, p. 2). 

 

Isto classifica bem esse pensamento de que as redes sempre existiram, mas com as 

possibilidades dos meios virtuais as coisas se amplificaram muito. Os números de usuários de 

redes sociais no Brasil são gigantescos, segundo a eMarketer, empresa especializada no estudo 

de dados do mundo digital, divulgou em um estudo de junho de 2016, que dos quase 80 milhões 

de usuários regulares de internet em nosso país, cerca de 78% acessam alguma redes social pelo 

menos uma vez por mês. Dos usuários que acessam redes sociais, cerca de 95% acessam o 

Facebook, que é a mídia social mais acessada no mundo atualmente.  

Alguns estudiosos das redes sociais ousam até em dizer que se você não está em 

alguma rede social hoje em dia você não existe. Exagero? Talvez seja, mas reflete um 

comportamento cada vez mais recorrente nos internautas do mundo todo. Neste ponto cabe 

lembrar que o entendimento de rede social, daqui em diante, sempre se reportará às redes 

digitais como conhecemos hoje.  

Desde a criação da ClassMate, a primeira rede social criada em 1995, várias outras 

foram surgindo e se alternaram como a maior em suas épocas. Mas, em todos os casos, o 

fenômeno da relação entre as pessoas sempre foi intensa e cada vez maior. Mas, com toda essa 
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intensidade e frequência de participantes, logo as empresas viram nas redes sociais uma 

oportunidade de negócios irrefutável.  

Os modelos vieram se alternando, porém a síntese sempre foi a mesma, 

relacionamento de grupos de pessoas de forma virtual. Por fazer parte do paradoxo da 

globalização, as mídias sociais aumentaram em muito a possibilidade de alcance de pessoas e 

empresas. Se antes alguém precisaria de várias mídias e meses de “panfletagem” para divulgar 

para centenas de pessoas seu negócio, com as redes sociais isso pode acontecer praticamente 

de forma instantânea.  

As possibilidades e alcance das redes sociais são extremas e imprevisíveis. Saber 

quando e como uma publicação vai “viralizar” é muito difícil. Na verdade, existem técnicas e 

regras que podem ajudar a ganhar um grande alcance nas publicações, mas isso depende muito 

do público.  

Fato é que as redes sociais abriram uma possibilidade importante e, até certo ponto, 

mais barata para qualquer um que quiser usar as redes sociais para divulgar seus projetos 

(exame.abril.com.br/10-dicas-para-vender-mais-nas-redes-sociais-mesmo-sem-verba. Acesso 

em: 04 Abr. 2017). 

 

2.2 Marketing Digital 

O mestre Philip Kotler define marketing da seguinte forma: “o processo social e 

gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, através da criação, 

oferta e troca de produtos de valor com outros”.( KOTLER, 2000, p. 30). 

Podemos afirmar que marketing digital é fazer o que a definição de Kotler ensina, 

porém, utilizando a internet e outros meios digitais para conseguir os resultados esperados. Essa 

modalidade de marketing veio para revolucionar a maneira como as empresas e pessoas pensam 

e comercializam seus serviços ou produtos. 

Ao contrário do que muitos ainda pensam, a estrutura de marketing para uma 

empresa não é tão complexa como parece ser, mas exige planejamento para que as coisas 

aconteçam. Os fundamentos exigidos para organizar um empreendimento antes de lançá-lo no 

mercado, devem seguir método e ser muito bem e aplicados, caso contrário, cairá nas 

estatísticas de empresas que fecham as portas em menos de 5 anos, por não terem um 

planejamento de marketing (http://agenciawck.com.br/cases-sucesso-empresas-com-plano-de-

marketing-digital.). 
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O perfil do consumidor mudou após a extrema digitalização do mundo 

(ADOLPHO, 2014, p. 132) e saber atuar no mercado de uma forma atrativa e moderna, traz o 

marketing digital como primeira opção para empreendedores que procuram divulgar seus 

produtos pela internet. 

Logicamente, não basta contratar um gerente de marketing, fazer um plano de 

marketing e tudo acontecerá nos negócios. Existe um intenso estudo de mercado e aspectos que 

devem ser levados em conta para que o plano de marketing digital possa sair do papel e 

apresentar um negócio ao mundo. Veremos alguns conceitos importantes a partir de agora. 

 

2.3 Marketing de Conteúdo 

O perfil do consumidor muda a cada dia. Cercado de informações e muito 

atualizado, ele passou a ser mais exigente em relação às suas escolhas (REZ, 2016, p. 37). Como 

se isso não bastasse, a concorrência se intensificou, uma vez que o mundo digital possibilitou 

visibilidade a quase todos que se proponham a se expor na grande rede de forma intensa e 

democrática. 

Este ambiente extremamente frequentado e concorrido, fomentou o surgimento do 

conceito de marketing de conteúdo, que prega que você será mais interessante quanto maior for 

a qualidade do conteúdo que você apresente ao seu consumidor (www. 

Marketingdeconteudo.com. Acesso em: 08 Abr. 2017) 

Conteúdo interessante não quer dizer fazer uma propaganda de alta qualidade de 

seu produto. Conteúdo de qualidade que dizer aquilo que o público acha interessante e isso nem 

sempre está ligado ao seu produto. Podemos citar como um belo exemplo de marketing de 

conteúdo, o que a empresa Friboi fez ao criar o site Academia da Carne 

(http://academiadacarnefriboi.globo.com/inicio. Acesso em: 04 Abr. 2017). Neste site a 

empresa disponibiliza uma infinidade de recitas de carnes. Com vídeos ilustrando como fazer 

as receitas, ensina aos consumidores como fazer vários pratos. Como se isso não bastasse, 

ensinam sobre os tipos de corte de carne, além de outras coisas interessantes, tudo isso 

gratuitamente.  

Mas qual a lógica disso? A questão é a síntese do marketing de conteúdo, pois 

quando você gera conteúdo de interesse do público, você faz com que ele associe sua imagem 

ao tipo de produto que comercializa, posicionamento é o nome correto. Conforme Kotler 

(2010), atualmente o público está cada vez mais ligado às empresas que têm algo a oferecer 

para a sociedade. 
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Os dois últimos aspectos apresentados até agora, serão fundamentais para entender 

os rumos traçados pela Clínica Reabilitação Total, a fim de se posicionar na mente do 

consumidor através das redes sociais. 

 

2.4 A clínica de Fisioterapia 

A Clínica de Fisioterapia Reabilitação Total foi criada em 2004 pela fisioterapeuta 

Leila Cristina Lima de Freitas. Pela paixão por sua profissão e uma predileção pela terceira 

idade, a empresa surgiu e cresceu tendo como base a atenção total aos pacientes. Tudo que fosse 

feito na empresa deveria ter o paciente como o foco dos processos. 

 

Ginásio da Clínica Reabilitação Total 

 

Fonte: Do autor 

 

Por se tratar de uma área da saúde, onde a relação Peer-to-Peer (P2P) (KOTLER, 

2010, p.72) ou o popular boca-a-boca conta muito, a Clínica se manteve por quase 10 anos sem 

se estabelecer no mundo digital. Em 2014 tentaram marcar presença no Facebook e na internet 

com a construção de um site. Porém, por não ter profissionais capacitados para tal trabalho, se 

limitaram a publicações esporádicas e sem muita relevância na rede. 

A partir de 2015, com uma expansão que foi feita na empresa, a demanda de 

pacientes subiu para mais de 100 por dia, fazendo com que a empresa sentisse a necessidade de 

criar um novo processo de gestão e de marketing. Em junho de 2016 a Reabilitação Total criou 

o seu departamento de marketing, com um profissional de marketing como chefe, com a 

responsabilidade de traçar os rumos da empresa dali em diante. 

O ambiente corporativo da empresa era favorável. Boa parte dos funcionários 

trabalhavam na clínica havia alguns anos. Os fisioterapeutas eram constantemente elogiados 

pelos pacientes, por suas dedicações e qualidade no atendimento. O número de pacientes era 
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suficiente para dar uma boa lucratividade para empresa. Tudo parecia perfeito, mas a empresa 

sentiu a necessidade de duas coisas fundamentais para o seu crescimento: gestão e visibilidade. 

Daí surgiu a ideia da proprietária de procurar um auxílio na área de marketing para 

impulsionar os negócios, melhorar a visibilidade e a relação dos pacientes com a Clínica. A 

contratação de um profissional de marketing, foi o início desse processo que teve seu começo 

em junho de 2016 e que se estende até hoje. 

 

2.5 Mudança de mentalidade 

Em qualquer empreendimento que se pretenda aplicar mudanças, existe a 

necessidade de uma cultura corporativa a ser considerada, ainda mais se a empresa já não 

carrega em seu DNA a marca da gestão ou do Marketing Digital, como é o caso da citada nesse 

artigo. Essas mudanças nem sempre são fáceis (JOHNSON, 1998), mas se fazem imperativas 

afim de adequar os modelos existentes aos pretendidos.  

A Clínica de Fisioterapia Reabilitação Total foi, neste aspecto, um modelo 

exemplar de necessidades de ajuste e mudanças de conceitos para mudar para o mundo digital, 

uma vez que foi o caminho adotado por sua direção. Veremos como essa transição ocorreu em 

na clínica pesquisada. 

Após a apresentação do Plano de Marketing, três sugestões foram aceitas de 

imediato: a adoção do Marketing Digital como principal meio comercial da empresa; o 

Marketing de conteúdo (REZ, 2016), como forma principal de divulgação de seus serviços e 

gestão focada no cliente como cultura empresarial. 

Porém, nos primeiros meses, muitas rotinas tiveram que ser mudadas, afim de 

adequar a mentalidade existente nos funcionários, para uma visão mais participativa, pois isso 

se faria importante quando os novos modelos de divulgação fossem adotados. Só para 

exemplificar, uma das ideias do plano era fazer com que os funcionários participassem nas 

redes sociais da empresa e fornecessem feedback para a direção entender melhor os perfis dos 

pacientes. Porém nem todos tinham o costume de acessar redes sócias e isso foi um desafio.  

Veremos a seguir como foi a implantação das principais estratégias de Marketing 

Digital na Reabilitação Total, seus resultados e dificuldades para a implantação. 
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2.6 O Plano de Marketing  

O Plano de Marketing da Clínica Reabilitação Total seguiu uma linha metódica, 

onde foram analisados aspectos como Análise Ambiental, Pesquisa de Mercado e 

Suposições, Análise Competitiva, Oportunidades de Mercado, Segmentos e objetivos, além da  

Estratégias de Marketing. Na estratégia ambiental ficou clara a diretriz do marketing digital 

como sendo o principal caminho para gerir os negócios da Clínica. 

Segundo o gestor de marketing da empresa, seria um erro ignorar a 

hiperconectividade existente atualmente, onde praticamente todos que acessam a internet, se 

conectam pelo menos uma vez por semana a alguma rede social. Mas a implantação do plano 

revelou outros desafios a serem vencidos na empresa. 

O plano focava suas divulgações e promoções através das redes sociais e do site. 

Porém, o site se firmaria mais como um canal institucional, que por ventura poderia ser utilizado 

como um canal de comunicação com os clientes. Em resumo as ações de publicidade seriam 

canalizadas para as redes sociais, que seriam as linhas de frente da empresa. 

 

Capa do Plano de Marketing da RT 

 

Fonte: Arquivo da Reabilitação Total 

 

O plano também traçou como prioridade a criação de uma cultura participativa e 

colaborativa de todos os funcionários, o que seria um desafio ao passar dos meses. A 

participação nas atividades da empresa não era integrada, ou seja, era feita de forma 

compartimentada. Além disso, a colaboração era muito modesta por parte dos funcionários, já 

que eles não eram incentivados a fazê-lo.  
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Para que os objetivos do Plano se solidificassem, a relação com a empresa, por parte 

dos funcionários, era fundamental para se estipular uma gestão focada no ser humano 

(KOTLER, 2010, p.12) e voltada inteiramente para a atenção total aos pacientes. 

Com o passar do tempo praticamente todas as mudanças previstas no Plano de 

Marketing foram implantadas. Algumas dificuldades apareceram, mas foram sendo vencidas 

aos poucos e os sucessos apareceram e comprovaram a viabilidade de um projeto como esse 

em uma clínica de fisioterapia. 

 

2.7 Os desafios  

Sem dúvida o grande desafio de se implantar marketing digital focada em redes 

sociais, é a mudança da cultura interna da empresa, ainda mais se essa empresa não possui uma 

cultura digital. A Reabilitação por se tratar de uma clínica de fisioterapia, ou seja, da área de 

saúde, onde o contato humano é muito intenso, esse processo merece muito cuidado. 

A participação nas redes sociais era muito modesta, praticamente se restringia a 

algumas publicações esporádicas no Facebook e um site que não funcionava. Isso fez com que 

se criasse contas em mais três redes sociais (Instagram, Twitter e Yooutube) e criou-se uma 

frequência de publicações em cada uma delas, já que a frequência é muito importante para criar 

relevância nas redes (ADOLPHO, 2011). Sempre é pertinente lembrar que cada rede possui sua 

própria linguagem e formato de divulgação, o que por si só já é um desafio para os gestores de 

marketing. 

Logicamente isso não é o suficiente para se criar relevância na grande rede, é 

necessário também ter conteúdo (REZ, 2016, p.84). Assim, o gerente de marketing traçou como 

estratégia de marketing de conteúdo a publicação de um vídeo e uma publicação escrita com 

dicas de saúde, além de matérias de datas importantes e atividades relevantes da clínica. 

Para que os vídeos fossem ao ar, era necessário a participação dos fisioterapeutas e 

pacientes nos vídeos, além das matérias que seriam redigidas pelos próprios fisioterapeutas. 

Essa parte não foi muito fácil, uma vez que a gestão participativa não era comum na empresa e 

fez surgir uma certa resistência no início das campanhas. Por parte dos pacientes a contribuição 

foi relativamente fácil. 

Outra rotina participativa foi a criação de reuniões de grupo, quando todos os 

funcionários participavam e eram instigados a falar, sugerir, criticar, ou fazer qualquer 

participação que o colocasse na frente dos processos. Mas, essa medida também não foi muito 
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fácil, visto que os funcionários não se sentiam parte dos processos e consequentemente se 

desobrigavam a participar. 

Cabe ressaltar que a criação de um novo site foi necessária, pois para a visibilidade 

e comunicação com possíveis parceiros, se fazia necessário um site moderno e intuitivo. Mas o 

que era para ser um canal de via única para a comunicação com parceiros, se tornou mais um 

canal de comunicação com o público, uma vez que muitas pessoas passaram a interagir com a 

empresa através do site. 

 

Site da Clínica RT 

 

Fonte: Site da Reabilitação Total 

 

A ampliação da comunicação com os clientes também foi desafiadora de início. 

Além de novos canais e nova linguagem, os pacientes passaram a reagir de forma quase 

instantânea às publicações, ou a fatos que ocorressem dentro da clínica. Essa intensidade 

incomodou mais uma vez os integrantes da Clínica, pois tiveram que se expor mais para 

responder aos questionamentos do público. 

A gestão administrativa da empresa também teve que sofrer adaptações, uma vez 

que ao focar seus serviços totalmente na atenção ao paciente e utilizar o mundo digital como 

canal de marketing, vários processos tiveram que ser revistos para se adequar à nova filosofia. 

Um exemplo simples foi a mudança do sistema de marcação de consultas. Ao adquirir um 

sistema informatizado de marcação de consultas e ao mesmo tempo abrir um número telefônico 

com WhatsApp, a Clínica precisou contratar uma nova funcionária para gerenciar as marcações 

de consulta, já que os pacientes poderiam querer fazê-lo a qualquer momento.  

A utilização das redes sociais como ferramenta de marketing trouxe para a empresa 

diversos desafios, pois as consequências das ações no mundo virtual geravam reflexos diretos 
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no rumo da empresa, desde sua comunicação interna até a gerência administrativa. Mas, com 

os ajustes necessários, os resultados positivos logo vieram, como veremos a seguir. 

 

2.8 Os resultados  

Com o passar do tempo os resultados foram aparecendo, principalmente no que 

tange a comunicação com os clientes e a visibilidade da empresa. O marketing digital baseado 

em redes sociais se mostrou eficiente e adequado para as pretensões da Clínica. 

Quando o trabalho de implantação das mídias sociais iniciou, as publicações da 

Reabilitação Total feitas no Facebook não obtinham mais do que 400 visualizações, além de 

não trazer o cliente para dialogar com a empresa. Já nos primeiros meses da nova mentalidade 

digital da empresa, as publicações passaram a ter mais de 2.000 visualizações em média, sendo 

que algumas publicações passaram das 20.000 visualizações, só no Facebook, sem contar os 

acessos e curtidas no Youtube, Twitter e Instagram, que também agregaram visibilidade. 

 

Publicação da Clínica com mais de 32.000 pessoas alcançadas 

 

Fonte: Página do Facebook da Reabilitação Total 

 

Seguindo as teorias do marketing de conteúdo, a Reabilitação sempre produziu seu 

próprio conteúdo autoral, o que gera mais credibilidade junto ao público (REZ, 2016, p.186). 

Essas mesmas teorias preconizam que o conteúdo deve ser de interesse do público alvo. Para 
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cumprir isso, os temas das matérias e vídeos eram discutidas entre os integrantes da empresa e 

a equipe de marketing, a fim de conseguir subsídios para levar ao público aquilo que eles 

quisessem ver. Por vezes também se acatavam algumas sugestões que aparecessem nas redes 

sociais. 

Um aspecto que sem dúvida mudou muito na clínica foi a sua integração e 

comunicação com os pacientes e público em geral. Antes da implantação do Plano de 

Marketing, praticamente não havia interação com os clientes, a não ser pela caixa de sugestões 

existente na recepção e através de conversas isoladas entre os fisioterapeutas e seus pacientes. 

 A adoção das redes sociais fez com que semanalmente a empresa tivesse que 

responder em média 20 perguntas e mensagens de pacientes e outras pessoas que passaram a 

acompanhar as publicações e se interessar pela RT. Como em cada mídia era divulgados todos 

os canais de comunicações existentes, nunca se sabia quando e como o público iria interagir 

com a Clínica. 

Toda essa interação possibilitou que a Reabilitação entendesse melhor a cabeça de 

seus clientes e prospects, passando a customizar mais as campanhas, além do atendimento para 

alguns de seus pacientes, uma vez que o comportamento das pessoas é muito parecido dentro 

de uma população conhecida (LINDSTRON, 2016, p 54). Com o entendimento por parte dos 

funcionários da filosofia empregada, a participação por parte deles aumentou e foi fundamental 

para ampliar as relações com os pacientes. 

Com as medidas adotadas os funcionários passaram a se sentir mais valorizados, ao 

serem mais ouvidos pela empresa e reconhecidos pelos seus pacientes, que puderam expressar 

suas satisfações pelos tratamentos recebidos com mais frequência. Os profissionais ao 

participarem do processo de comunicação e divulgação, passaram a se orgulhar dos resultados 

obtidos pela empresa.  

Mas a Reabilitação Total é uma empresa que precisa lucrar e nada disso adiantaria 

se não houvesse uma boa taxa de conversão em clientes. Mas isso também aconteceu e de forma 

rápida até. Antes do projeto iniciar, existia uma massa ociosa de cerca de 50 horários vagos por 

semana. Após os dois primeiros meses essa taxa caiu a zero, criando inclusive fila de espera 

para algumas especialidades. Pode-se avaliar que a procura através das mídias sociais foi grande 

e os novos pacientes quando entrevistados em sua primeira consulta, diziam que vieram por 

causa de vídeos que assistiram nas diversas mídias sociais, ou por matéria divulgadas lá 

também. 
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Outra ação importante da empresa foi tentar implantar sugestões vindas dos clientes 

quase que de imediato. Algumas modificações na estrutura da empresa, foram feitas com base 

em sugestões dadas pelos usuários. Teve um caso de uma paciente que sugeriu, em uma das 

redes sociais, que fossem colocadas barras de apoios nos banheiros, para facilitar a utilização 

por parte de pessoas com dificuldade de acesso. Muitas outras pessoas comentaram este post 

apoiando a ideia. Na semana seguinte a Clínica colocou as barras, recebendo várias mensagens 

de apoio na rede e passou a ser mais seguida a partir daquele momento. 

O processo de transformação da empresa continua, já que o Plano estabelecido 

possui o ciclo de 01 (um) ano. Aprimoramento constante dos processos, comunicação com os 

clientes e colaboração participativa dos funcionários, vem sendo incentivadas cada vez mais. 

Logicamente nem tudo se deu exatamente como os gestores pensaram, mas os sucessos 

alcançados levam a crer que carrear o marketing da empresa para o mundo digital, mais 

especificamente para as redes sociais, foi uma ideia acertada e rentável para a Clínica. 

Ao se avaliar o investimento feito mensalmente com o marketing digital, algo em 

torno de 300 a 400 Reais mensais, e o faturamento da empresa, que gira em torno de 60.000 a 

90.000 Reais mês, a rentabilidade é maravilhoso, uma vez que o custo/benefício é ótimo. Se 

levarmos em conta o número de atendimentos que a empresa conseguiu alcançar e o lucro que 

isso trouxe, podemos afirmar que o marketing digital baseado em redes sociais não só é factível, 

como é muito lucrativo. 

Além de terem sido feitas entrevistas e questionários com os integrantes da Clínica 

de Fisioterapia Reabilitação Total, analisado documentos estratégicos da empresa, nosso estudo 

também se baseou em sites e redes sociais de outras empresas do mesmo ramo, que também 

utilizam redes sociais, tais quais a Clínica Reabilitar, Clínica Corpus 

(https://www.facebook.com/clinicacorpuspilates/?ref=br_rs) e a Fisio Prime 

(https://www.facebook.com/fisioprimebrasilia/?ref=br_rs). Porém, sem dúvida, o trabalho mais 

completo encontrado para servir de base nos estudos foi o da Reabilitação Total. 
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3. CONCLUSÕES 

Ao final dessa jornada muitos aspectos importantes ligados ao tema do artigo foram 

evidenciados e comprovados. Justificar a aplicação do uso das redes sociais para o marketing 

digital de clínicas de fisioterapia, parecia algo muito difícil devido a especificidade do assunto 

escolhido. Mas, como muitas coisas que acontecem no mundo digital, as coisas as vezes 

acontecem de forma surpreendente, rápida e mais fácil do que possa parecer. 

A área da saúde é muito peculiar e cercada de legislações e normas, que visam não 

tornar a saúde um comércio voraz. Mas por tratar diretamente no que há de mais importante no 

ser humano, a área de saúde é muito auspiciosa para o chamado marketing 3.0 (KOTLER, 

2010), que é muito vinculado ao mundo digital. 

A crescente inexorável da comunicação por redes sociais e mídias digitais, 

fortaleceu a crença em avaliar a aplicação das técnicas do marketing digital, baseada em mídias 

sócias, de uma empresa da área de saúde. A escolha da aplicação disso tudo em uma clínica de 

fisioterapia, foi por se tratar de uma área de saúde que vem crescendo muito de importância, se 

firmando como uma opção primeira no tratamento de várias doenças e problemas de saúde que 

exijam uma recuperação complementar não medicamentosa. 

Após análise de tudo que foi apresentado, fica claro que o uso das redes sociais para 

o marketing digital de clínicas de fisioterapia é viável por três aspectos principais. 

Primeiramente, os investimentos monetários envolvidos, são de pequena monta, se comparados 

com o marketing de mídias tradicionais, como rádio, tv e outras (exame.abril.com.br/5-

segredos-de-empresas-que-fazem-sucesso-nas-redes-sociais. Acesso em: 08 Abr. 2017). 

Também conta como outro aspecto a possibilidade de uma maior interação com o público, o 

que pode gerar mais clientes, além de oportunidades de melhoria. Além disso, o alcance do 

público se amplifica muito. 

A utilização da Clínica de Fisioterapia Reabilitação Total como modelo para os 

estudos realizados, foi primordial para a comprovação dos aspectos estudados. A entrevista em 

forma de questionário, com os integrantes da clínica, contribuiu sobremaneira nos rumos dos 

trabalhos. O acesso dado pela direção da empresa à documentos estratégicos da empresa, tal 

qual o Plano de Marketing, foi fundamental para a compreensão de como funcionou a 

implantação do marketing digital baseado em redes sociais em uma clínica de fisioterapia. 

Além do que foi comprovado, não resta dúvida que com o acesso cada vez mais 

crescente das pessoas à interne, o caminho para qualquer empresa que queira ser presente junto 

ao público, é o uso das redes sociais e mídias digitais como estratégia de Marketing. 
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