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RESUMO
O Ministério da Saúde juntamente com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) vem desenvolvendo atividades
de captação de doadores e formas de fidelizá-los. O Brasil tornou–se referência na captação de sangue na América
Latina,  porém tem como principal  problema a  regularidade  das  doações e fidelização  desses  doadores.  Uma das
ferramentas  muito  utilizadas  pelos  Hemocentros  é  a  convocação  de  doadores  por  correspondência  impressa.  Os
aparelhos celulares são na atualidade dispositivos comunicacionais que possuem maior alcance neste cenário e é uma
promessa para ampliação da área de abrangência e diminuição dos custos. Nesse contexto estratégias em  mobile-
health (m-health) envolvem o potencial dos  smartphones, uso de mensagens de voz, ou textos em diversas ações e
práticas médicas e de saúde pública. Este artigo descreve o processo de criação de mensagens de textos, enviadas via
WhatsApp para o fortalecimento das fidelizações de doares de sangue, num estudo regionalizado, em banco de sangue
da cidade de Maringá- Paraná. Foca-se aqui nas estratégias de comunicação e de persuasão usados para a formatação
de mensagens para atender esse objetivo de fidelizar.

PALAVRAS-CHAVE: Doação de sangue; fidelização; WhatsApp.

1 INTRODUÇÃO

A história da terapia transfusional no Brasil se deu inicialmente pela remuneração da doação,
apenas com a Lei federal (LEI 1.075/50), que houve o incentivo a doação de sangue, como um ato
de solidariedade (CONSTITUIÇÃO DE 1988). Propiciou a implantação da política pública do sangue,
com o estabelecimento de redes de hemocentros supervisionados pelo estado, com visão para a
doação de sangue (PIMENTEL, 2006). Segundo o Ministério da Saúde a captação de doadores é
uma tarefa árdua, necessita de técnicas para o conhecimento, entendimento dos aspectos sociais,
econômicos e culturais, para que a doação se torne um hábito, transmitida culturalmente entre as
famílias. 

Em 2015 de acordo com o Ministério da Saúde foram coletadas cerca de 3,7 milhões de
bolsas de sangue, aproximadamente 200 mil a mais do que em 2013. Porém para o número de
transfusões também houve aumento, em 2014, 3,3 milhões de pessoas necessitaram de algum tipo
de transfusão, contra 3 milhões em 2013. Segundo a ONU, no Brasil, apenas 1,8% da população
doam sangue com uma certa regularidade, o ideal está entre 3% a 5%, como é visto nos Estados
Unidos, Japão e outros países desenvolvidos. Os serviços de hemoterapia procuram por doadores
regulares  porque  se  acreditar  que  doam  a  intervalos  de  tempo  já  conhecem  o  processo,  são
testados periodicamente e podem fornecer um produto mais seguro.

Para Bekin(1995), usuários só podem ser fidelizados com um serviço de excelência. O que
pode ser conquistado com a utilização de ferramentas como redes sociais, internet, SMS, através de
uma linguagem clara e análise do perfil  do grupo que se deseja atingir,  para que seja usada a
ferramenta  adequada  e  tenha  seu  objetivo  alcançado  (MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  2015).  A
ferramenta mais utilizada no momento em todo o mundo é o WhatsApp, com 1,3 bilhão de usuários
ativos  por  mês  e  55  bilhões  de  mensagens  enviadas  por  dia,  mostrando  seu  potencial  na
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comunicação e divulgação(G1, 2017). O WhatsApp é um aplicativo que permite a comunicação entre
duas pessoas, ou em grupo com mais indivíduos, criado para mensagens instantâneas multimídia e
que vem aos poucos sendo utilizado dentro da lógica da mHealth. (KHANNA; SAMBABDAM, GUL;
MOUNASAMY, 2015; PETRUZZI; DE BENEDITTIS, 2016)

No  contexto  geral,  várias  iniciativas  do  mHealth em  todo  mundo  estão  fornecendo  os
primeiros  dados  acerca  do  potencial  de  utilização  das  tecnologias  móveis  e  sem fio  na  saúde
(DARLOW, 2015). No estudo realizado por Stoner (2012) com indivíduos que faziam uso abusivo de
álcool  e  estavam em tratamento,  a  utilização  de  SMS para  lembrá-los  da  medicação,  mostrou
resultado satisfatório uma vez que melhorou na aderência aos medicamentos. A maior parte desses
estudos estão sendo desenvolvidos em países subdesenvolvidos, como o estudo de Siedner (2015)
em pacientes HIV positivos na Uganda, África; o estudo de Sun (2016) com pacientes portadores de
doenças  crônicas  na  China.  Esses  estudos  se  valem de  mensagens  constantes  enviadas  aos
usuários  de  saúde  com  a  intenção  de  promover  hábitos  saudáveis  bem  como  lembrá-los  de
aspectos importantes para a sua saúde. Este artigo tem por objetivo então, descrever o processo de
criação de mensagens de texto a serem enviadas via  WhatsApp com a intenção de fidelizar  o
usuário como doador de sangue frequente. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Durante o período de Dezembro de 2016, foram realizadas visitas ao Banco de sangue Dom
Bosco, na cidade de Maringá. Visitas essas com o objetivo de explicar o conteúdo e objetivo do
projeto de pesquisa, e elaborar junto aos responsáveis do Banco de sangue um questionário para a
realização da mesma. Após aprovação indispensável, as visitas continuaram até Janeiro de 2017,
com o intuito de explicar às recepcionistas como seria o andamento do projeto e também orientar
quanto ao preenchimento do questionário a ser aplicado junto aos doadores que participaram da
pesquisa, já que o projeto conta com o auxílio das mesmas na coleta de dados como identificação e
dados sócio-demográficos dos participantes. 

Esse levantamento inicial buscou traçar um perfil dos doadores de sangue daquela instituição,
viu-se uma forte presença de usuários com dispositivos móveis,  mas selecionamos aqueles que
tinham o aplicativo instalado em seus dispositivos. 

Para confecção da mensagem de texto, identificamos quatro momentos que seriam ideal para
criar vínculo com o usuário por meio da relação, quatro mensagens foram elaboradas então levando
em consideração os diferentes momentos que o usuário passa entre a doação e estar hábil a doar
novamente.  A  elaboração  dessas  mensagens  se  assentou  em  estratégias  de  comunicação
persuasiva, advindas principalmente do campo da Comunicação Estratégica e Publicidade. Embora
não tenha intuito de vender um produto ou serviço, as mensagens foram elaboradas levando em
consideração a expertise e experiência de membros do grupo de pesquisa e estão assentadas nas
teorias do marketing, particularmente no Marketing Digital. Por Marketing, define-se com Philip Kotler
como a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um
mercado-alvo com lucro. Marketing identifica necessidades e desejos não realizados. Ele define,
mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro (KOTLER & KELLER,
2011). Marketing digital então é a promoção ou esforço de vendas em vantagem de um produto ou
marca, em que utiliza-se de meios virtuais para tal ação. A internet possibilita o reforço de mídias
tradicionais já utilizadas para a divulgação de marcas, produtos, serviços entre outros e por esse
motivo tem sido amplamente utilizada para esse fim atualmente. Além disso, os meios digitais ainda
tem sido muito  úteis  para realizar a manutenção e fidelização de  target, fim esse,  para que foi
utilizado no presente trabalho. 
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As mensagens foram enviadas pelo  WhatsApp, através de um programa pré-pago, o  Bulk
Services,  usado  majoritariamente  para  ações  de  marketing,  e  que  conta  com  o  auxílio  de
automatizadores  em  um  número  total  de  quatro  mensagens.  Assim,  essa  automatização  do
processo permitiu criar uma agenda de mensagens a serem enviados a cada usuário de acordo com
a fase na qual ele se encontra. Essa agenda foi formatizada levando em consideração da data da
ultima doação e a data na qual se recomenda que ele poderá doar novamente. 

3 RESULTADOS ESPERADOS

As mensagens escolhidas para feedback e chamada de ação foram baseadas em estratégias
de comunicação e persuasão. As mensagens foram elaboradas por equipe multidisciplinar com foco.

Foi-se decidido que as mensagens enviadas tivessem linguagem coloquial, simplificada para
melhor interpretação e maior identificação com o receptor, uma vez que o objetivo é atingi-lo para
provocar a fidelização, ou seja, o retorno para doação. Esse estilo de mensagens visa atender o
próprio  ambiente  do  aplicativo,  que  já  é  utilizado  para  mensagens  de  cunho  pessoal  entre  os
usuários. Assim, a redução do caráter institucional das mensagens buscou também estabelecer um
vínculo entre o emissor da mensagem com o receptor. 

Foi elaborada uma tabela na qual se estabeleceu as mensagens a serem enviadas de acordo
com cada intenção e uma previsão no calendário. A Tabela 1 segue:

Data do envio Intenção Mensagem:

M1 -Mensagem 01
Final da primeira 
semana

Identificar/Agradeice
r Ida/Doação

Doar Sangue é um gesto de amor, o Banico 
de Sangue Dom Bosico agradeice sua 
doação

M2-Mensagem 02
2 semanas após 
exame

Utlização do sangue
Hoje o seu sangue foi usado e salvou uma 
vida! Parabéns e obrigado pela sua doação.

M3- Mensagem 03 Ao ifnal do 3 mês
Lembrete da 
proximidade de nova
doação

O banico de sangue Dom Bosico gostaria de 
lembrá-lo(a) que dentro de 1 mês voicê 
estará apto(a)para doar sangue e salvar 
mais vidas.

M4- Mensagem 04 Ao ifnal do 4 mês
Chamada / 
Convoicção

Voicê está apto a fazer uma nova doação, o 
Banico de sangue Dom Bosico espera 
novamente sua visita. (44) 3262-8100
“Doar sangue é ver sua vida icorrer em 
outras veias!”

Outro fator importantíssimo que justifica a utilização das mensagens é o feedback. Quando
alguém recebe um feedback,  uma resposta por uma ação praticada,  se sente mais confiante e
considerado  naquele  ambiente.  Dessa  forma,  os  voluntários  para  doações  são  informados  de
quando podem doar novamente, quando o sangue foi usado entre outros, fazendo essa manutenção
cliente/marca necessária para um bom relacionamento de ambas as partes.

A primeira mensagem “Doar Sangue é um gesto de amor, o Banco de Sangue Dom Bosco
agradece sua doação” foi elaborada para ser enviada ainda na primeira semana, após o doador
efetuar a doação de sangue no banco de sangue. Sua intenção é a de identificar e agradecer a
doação e estabelecer um vínculo, bem como preparar o usuário para novas mensagens. A frase
“doar sangue é um gesto de amor” destaca o aspecto solidário da ação e o que segue identifica o
Banco de Sangue que agradece a doação. 
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A segunda mensagem “Hoje o seu sangue foi usado e salvou uma vida! Parabéns e obrigado
pela sua doação” agradece novamente e reforça que o ato solidário foi efetivamente válido dentro da
proposta de saúde. Ou seja, o sangue foi utilizado. A mensagem valoriza a ação, uma vez que a
acredita-se que mostrar que ele foi útil e relevante “salvou uma vida!” 

Após o envio da última mensagem será esperado cerca de trinta dias para verificar se houve
o esperado retorno dos doadores que receberam mensagem e como se comportou o grupo de
controle, os quais não receberam mensagens. Essa verificação acontecerá com o uso do número do
doador, preenchido no questionário. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se  que  o  meio  de  comunicação  utilizado,  as  mensagens  elaboradas  dirigidas  e
objetivas são fatores positivos que influenciam atitudes,  nesse caso a fidelização da doação de
sangue.  Após  análise  do  retorno  dos  doadores  será  possível  verificar  a  efetividade  do  uso  do
WhatsApp e compará-lo com os outros meios utilizados e propor novas técnicas para convocação.
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