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Resumo 

 

O objetivo deste artigo é discutir a função e a aplicação da comunicação estratégica em uma 

empresa de inovação em saúde. Devido à escassez de trabalhos afins para este nicho de 

mercado, apresenta-se um planejamento estratégico de comunicação integrada baseado no 

diálogo entre modelos propostos para as Relações Públicas e para o Marketing. Parte-se do 

pressuposto de que o conceito de Comunicação Integrada pode ser indutor desse papel 

estratégico da comunicação, que vai além de seu caráter tático e instrumental. O planejamento 

apresentado foi desenvolvido e aplicado durante um ano em uma organização real, contribuindo 

como estudo de caso de sua eficiência, e foi resultado do curso de Especialização em Gestão de 

Marca e Comunicação Estratégica da Faculdade de Comunicação da UFBA.  
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Introdução 

 

Neste artigo discute-se a abrangência do conceito de Comunicação Integrada e como a 

sua aplicação em um planejamento pode fortalecer a função estratégica da comunicação. Em 

um mercado competitivo, ter um diferencial inovador não tem sido suficiente. É preciso se fazer 

ser visto, percebido como uma organização que tem um valor agregado a mais do que a média 

no mercado.  

Partimos do pressuposto de que nesse contexto a área de Comunicação exerce um papel 

fundamental, sobretudo quando ela “deixa de ter uma função meramente tática e passa a ser  
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Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Especialista em Comunicação Estratégica do curso de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação da UFBA, email: 

tialeacrux@gmail.com  

 
3Orientador do trabalho. Professor Doutor da Faculdade de Comunicação da UFBA, email: 

adrianosampaio@gmail.com  

mailto:tialeacrux@gmail.com
mailto:adrianosampaio@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

 

considerada estratégica”, como afirma a pesquisadora Margarida Kunsch (2009, p. 115). A 

autora completa:  

Ou seja, [a comunicação] deve ajudar as organizações no cumprimento de sua 

missão, na consecução dos objetivos globais, na fixação pública dos seus 

valores e nas ações para atingir seu ideário de visão no contexto de uma visão 

de mundo, sob a égide dos princípios básicos. (KUNSCH, 2009, p. 115)  

 

Para atingir essa função estratégica as ações comunicativas devem se originar de um 

planejamento estratégico baseado em uma política de comunicação organizacional integrada, 

filosofia defendida por Kunsch (2003).  

O objetivo principal deste artigo é mostrar como a aplicação do conceito de 

Comunicação Organizacional Integrada pode ser a base para a construção de um planejamento 

estratégico de comunicação capaz de fortalecer uma marca, melhorar sua posição no ambiente 

de negócios e na sociedade em geral, construir uma reputação positiva, além de preparar o 

mercado para a oferta de novos serviços ou produtos. Para tanto, utilizamos como estudo de 

caso a Radtec, uma empresa baiana de serviços e de inovação em física médica, que atua no 

mercado de saúde, no segmento de medicina nuclear, desde 2011.  

A elaboração desse planejamento oferece a oportunidade de alinhar áreas afins e que se 

complementam quando o objetivo é a comunicação estratégica, seja de um serviço, de um 

produto ou de uma marca. As etapas desse planejamento contemplam os ambientes interno e 

externo da organização e as ações resultantes são coordenadas para consolidar a identidade da 

empresa e preparar o mercado para o lançamento do novo produto: o software de gestão 

Nuclearis.  

A proposta é que o planejamento seja composto por planos e programas de ação em 

Comunicação Institucional, Comunicação Mercadológica, Comunicação Interna e 

Comunicação Administrativa, dentro do conceito de Comunicação Integrada proposto por 

Margarida Kunsch (2003) para a área de Relações Públicas e que adaptamos para uma 

abordagem mais ampla que perpassa por conceitos da comunicação de marketing, da assessoria 

de imprensa e das próprias relações públicas, criando uma proposta de diálogo entre modelos 

apresentados por Kunsch (2003) e por Mitsuru Yanaze (2011) que defende uma comunicação 

integrada de marketing. O resultado é a elaboração e execução de um planejamento estratégico 

de comunicação integrada.   
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Autores como Kotler e Keller (2006) também servem de base para uma perspectiva 

mercadológica das ações de comunicação.  

 

Planejamento Estratégico de Comunicação  

 

Apesar de o tema ter o respaldo de uma vasta bibliografia, existe uma escassez da 

aplicação dos conceitos para o segmento da saúde. Em uma pesquisa realizada no portal de 

periódicos da CAPES, no período de agosto a outubro de 2016, observamos que o tema 

planejamento de comunicação para a área da saúde é tratado sob o ponto de vista administrativo 

dos fluxos internos de informação e de gestão. A comunicação, portanto, não é considerada 

como área estratégica para consolidação dos objetivos globais de clínicas, hospitais e empresas 

privadas do segmento. Sendo assim, as metas, planos e programas desse planejamento estão 

mais voltados para o público interno e para a busca de resultados e melhorias na qualidade das 

técnicas do serviço médico.   

Alguns artigos científicos4 conseguem avançar e abordam sobre os canais de 

comunicação mercadológica mais utilizados por prestadores de serviço da saúde. Mas o tema 

não vai além. Ou seja, não identificamos um planejamento estratégico de comunicação, mas, 

sim, programas com ações pontuais voltadas para objetivos específicos das organizações da 

área em questão.   

No caso da Radtec, o planejamento estratégico de comunicação se fez necessário não 

apenas para comunicar e preparar o mercado para o lançamento do novo produto que segue a 

linha da inovação, o Nuclearis, mas, principalmente, para fortalecer a imagem e a reputação da 

empresa entre seus stakeholders5. De acordo com a pesquisadora Margarida Kunsch (2003),  

O planejamento estratégico visa buscar as melhores formas para gerenciar as 

ações estratégicas das organizações, tendo por base as demandas sociais e 

competitivas, as ameaças e as oportunidades do ambiente, para que a tomada 

de decisões no presente traga os resultados mais eficazes possíveis no futuro. 

(KUNSCH, 2003, p. 214)  

 

A pesquisadora se apropria de conceitos desenvolvidos sobre o planejamento, a gestão 

e o pensamento estratégicos, para adaptá-los à área de comunicação nas organizações. Para a 

autora, é imprescindível para as empresas modernas saber planejar, administrar e pensar  

                                                 
4 Pesquisa realizada no Portal de Periódicos da Capes. 
5 “[...] stakeholders são pessoas ou grupos ‘lincados’ a uma organização, porque entre as duas partes há interesses 

recíprocos e ambos se afetam mutuamente”. (KUNSCH, 2003, p. 330) 
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estrategicamente a comunicação “[...] para se posicionar perante a sociedade e fazer frente a 

todos os desafios da complexidade contemporânea [...]”. (KUNSCH, 2003, p. 245)  

A demanda por um planejamento estratégico de comunicação para a Radtec ainda passa 

pela necessidade de interconectar ações de comunicação e marketing que representem de forma 

ideal a identidade e os objetivos da organização, que tem entre seus valores a inovação. 

De acordo com Gadelha, a capacidade de inovação é determinada pelo potencial de 

transformação de conhecimentos em bens e serviços novos ou melhorados em sua qualidade 

e/ou processo produtivo (GADELHA apud MARTINS, ARTMANNE e RIVERA 2012, p. 52).  

Para Lemos (apud LIMA e CARVALHO, 2009, p. 4-5) uma organização não inova 

sozinha, pois as fontes de informações, conhecimentos e inovação podem se localizar tanto 

dentro, quanto fora dela. O processo de inovação é, portanto, um processo interativo, realizado 

com a contribuição de variados agentes econômicos e sociais que possuem diferentes tipos de 

informações e conhecimentos. 

Neste contexto, a comunicação integrada, pela sua abrangência, é capaz de criar um 

processo que considera tanto a dinâmica interna da organização como as condições externas 

determinantes para que o mercado incorpore as inovações que estão sendo ofertadas.  

Temos, assim, o entendimento de que para ser eficiente e eficaz na consolidação dos 

seus objetivos globais, uma organização deve planejar e promover uma comunicação que não 

esteja canalizada apenas para os resultados mercadológicos, mas para a construção e 

permanência de uma reputação positiva, de uma cultura organizacional favorável e de um 

posicionamento atento às demandas sociais, políticas, econômicas e ambientais da sociedade.  

De acordo com Kunsch (2003), o principal objetivo de um plano estratégico de 

comunicação é estabelecer todas as diretrizes para a prática da comunicação integrada nas 

organizações, que “pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação 

mercadológica, da comunicação interna e da comunicação administrativa, que formam o mix, 

o composto da comunicação organizacional”. (KUNSCH, 2003, p. 150) 

 Foi esta visão mais ampla do papel da comunicação organizacional que fez Mitsuru 

Yanaze (2011) também se apropriar do conceito de Comunicação Integrada proposta por 

Kunsch (2003). O pesquisador deixa isso claro ao afirmar que, 

 

É comum limitar a comunicação à intencionalidade de se promover o produto, 

de valorizar a marca, de desenvolver e reter clientes, de formar imagens 

positivas etc [...]. No entanto, entendemos que nada disso é plenamente eficaz  
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se não trabalharmos adequadamente a comunicação no âmbito dos inputs e 

throughputs6. (YANAZE, 2011, p. 418) 
 

Porém, enquanto kunsch (2003) propõe esse modelo da comunicação integrada para 

nortear ações principalmente de Relações Públicas em todos os setores de uma organização e 

para todos os seus públicos, internos e externos; Mitsuru Yanaze (2011) se apropria desse 

conceito da pesquisadora para aplicar a comunicação integrada no processo de marketing. 

Yanaze trabalha com três das quatro instâncias de comunicação propostas por Kunsch: a 

administrativa, a mercadológica e a institucional; por entender que o público alvo da 

comunicação interna já é contemplado pelas outras esferas de comunicação.  

Ao propormos um Planejamento Estratégico de Comunicação Integrada, também nos 

apropriamos do conceito de Comunicação Integrada de Margarida Kunsch (2003) aplicando-o 

de forma ampla com ações de assessoria, de relações públicas e de marketing em maior ou 

menor grau de acordo com a instância da comunicação. A exemplo da comunicação 

mercadológica, que foi sustentada por práticas e modelos do marketing. A própria Kunsch 

(2003) ressalta que a comunicação mercadológica está vinculada diretamente ao marketing de 

negócios e explica, “Assim como as relações públicas devem gerenciar a comunicação 

institucional, fazendo todas as articulações necessárias com as outras subáreas afins, o 

marketing tem a seu cargo a coordenação e a direção da comunicação mercadológica” (2003, 

p. 162). Por isso, optamos por não delimitar como Comunicação Integrada de Marketing ou 

Comunicação Integrada de Relações Públicas.  

 

O Desafio de Ser Visível em um Mercado B2B 

 O que a Radtec oferece não está exposto em uma prateleira ao alcance do consumidor 

final e nem pode ser lembrado como um daqueles serviços que dependemos na nossa rotina. A 

Radtec está inserida no mercado B2B (Business to Business) que englobam empresas 

vendedoras de produtos ou serviços para outras empresas e não para o consumidor final. É o 

que Kotler e Keller (2006) denominam de mercado organizacional. 

Empresas que vendem bens e serviços para outras empresas deparam-se com 

profissionais de compras bem treinados e bem informados, que possuem 

técnicas para avaliar ofertas de vários concorrentes. [...] As empresas que  

 

                                                 
6 Throughputs e inputs fazem parte da Teoria dos 3Puts proposta por Yanaze (2011). Segundo o autor inputs são recursos 

financeiros, recursos humanos e recursos materiais. Throughputs são as transformações desses inputs, por meio de processos, 

sistemas e políticas internos. E os outputs são os resultados – produtos/serviços, preço, distribuição/venda e comunicação.   
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vendem esses bens devem demonstrar como eles ajudarão seus clientes a 

atingir receitas maiores ou custos menores. A propaganda desempenha um 

papel importante, mas um papel mais forte é desempenhado pela força de 

vendas, pelo preço e pela reputação da empresa no que se refere à 

confiabilidade e à qualidade. (KOTLER E KELLER, 2009, p. 9) 

  

 Só por esse entendimento, a empresa Radtec já teria motivos para se preocupar com a 

elaboração de um planejamento estratégico de comunicação integrada. Mas fraquezas como a 

reputação ainda baixa no mercado externo – fora da região de domicílio da empresa -, a 

identidade organizacional pouco explorada e divulgada, e a falta de gestão da marca num 

cenário de expansão dos negócios e de grandes oportunidades, também deixaram mais evidente 

a necessidade de um planejamento estratégico de comunicação. 

 Embora a identidade corporativa do grupo já estivesse bem definida, ela não era 

explorada em ações de comunicação e marketing para fortalecer a reputação da empresa. A 

identidade, segundo Margarida Kunsch, “é o que a organização é, faz e diz” (2001, p. 170). 

Então, como fazer ser vista e construir uma imagem positiva em um mercado B2B?  

A Radtec está inserida em um mercado que engloba, aproximadamente, 430 clínicas e 

hospitais7 que possuem o setor de medicina nuclear, uma especialidade de diagnóstico por 

imagem. No Brasil, só em 2015, foram realizados cerca de dois milhões de exames em medicina 

nuclear, segundo o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN).  

Os procedimentos da área detectam de forma precoce o câncer, doenças do coração e da 

tireoide. O paciente precisa injetar uma substância radioativa, chamada radiofármaco, que vai 

ajudar a gerar as imagens do órgão doente. Com o serviço de física médica, a Radtec auxilia as 

clínicas e hospitais na dosagem dessas substância radioativas, faz o controle de qualidade das 

imagens e realiza a radioproteção conforme padrões internacionais.  

Mas com o desenvolvimento de um software de gestão dedicado à medicina nuclear, a 

empresa criou novas possibilidades de mercados e de parcerias. Era preciso, então, preparar 

esse mercado para a inovação criada pela empresa e comunicar a oferta de valores tangíveis e 

intangíveis desse novo produto. Por isso a importância de um planejamento estratégico de 

comunicação integrada, para que os objetivos institucionais e mercadológicos da Radtec 

pudessem ser alcançados de forma estratégica e estruturados em alicerces da comunicação, o 

que não acontecia até então.  

 

                                                 
7 Dados obtidos da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

 

Propomos, então, para a Radtec, um planejamento estratégico capaz de inicialmente, 

fortalecer a marca e consolidar a identidade da empresa com base em seus valores e missão 

para, posteriormente, trabalhar na divulgação do novo produto. As ações coordenadas e 

coerentes entre si estrategicamente tendem a oferecer um resultado expressivo dentro do 

objetivo pretendido, como demonstra a Figura 01. 

 

 
Figura 01: representação do ciclo de resultados 

 

 

Posicionamos a comunicação como o alicerce de ações que pudessem atender às duas 

diretrizes principais do planejamento estratégico da Radtec: a comunicação institucional – 

fortalecimento da imagem e da marca -; e a comunicação para resultados - efetivação de 

parcerias e ampliação do mercado. E essas diretrizes foram estruturadas em coerência com a 

identidade da organização.  

 O planejamento de comunicação integrada é um importante instrumento documental e 

de trabalho que, uma vez baseado na política global da empresa e na análise ampla dos 

ambientes interno e externo da organização, servirá de guia para as ações que contemplam os 

objetivos e metas da empresa. Tudo conduzido por meio de um caminho planejado, monitorado 

e ajustado constantemente. 
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A primeira etapa do planejamento estratégico é consolidar a marca Radtec por meio de 

um discurso unificado e sedimentado na cultura organizacional. Antes do lançamento do 

Nuclearis a marca precisa estar bem posicionada. Segundo a pesquisadora Margarida Kunsch a 

comunicação institucional é responsável direta “pela construção e formatação de uma imagem 

e identidade corporativas fortes e positivas da organização” (KUNSCH, 2003, p. 164). Essa 

modalidade enfatiza os aspectos relacionados com a missão, visão, valores e a filosofia da 

organização. 

De acordo com Mitsuru Yanaze (2011), os objetivos institucionais de uma empresa são: 

ser conhecida pelos diferentes públicos; conquistar confiança e credibilidade; fortalecer a 

imagem; ganhar poder institucional, conquistar reputação diferenciada; valorizar sua marca, 

negócios, patrimônios tangíveis e intangíveis.  

Num segundo momento, o desafio é preparar o mercado para a inovação desenvolvida 

pela Radtec e por meio do mix da comunicação de marketing fazer a entrega de valor em novos 

mercados com o lançamento do Nuclearis. “A comunicação de marketing permite às empresas 

conectar suas marcas a outras pessoas, lugares, eventos, marcas, experiências, sensações e 

objetos.” (KOTLER e KELLER, 2006, p. 532-33) 

O mix da comunicação de marketing proposto por esses autores inclui seis formas 

essenciais de comunicação: a propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências, 

relações públicas e assessoria de imprensa, marketing direto e as vendas pessoais.  

 O planejamento ainda contempla ações da comunicação interna que estão presentes 

durante toda a execução dos objetivos propostos. É importante destacar que as diretrizes 

institucionais e mercadológicas não se excluem, ao contrário, uma oferece suporte à outra, e 

vice-versa, e ainda podem estar em interação numa mesma ação.  

 

Proposta de Integração 

Para a elaboração deste modelo de planejamento estratégico a partir do diálogo entre 

metodologias já aplicadas para as Relações Públicas e para o Marketing, adotamos as 

proposições básicas do processo de construção de um planejamento: pesquisar e elaborar 

diagnóstico estratégico, planejar, executar (implantar) e avaliar. O trabalho resultou em um 

plano de comunicação cujas ações foram executadas durante todo o ano de 2016.  

Na etapa da pesquisa e diagnóstico foram colhidos todos os dados gerais necessários 

para a identificação da empresa e dos seus cenários interno e externo. Recorremos à análise  
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SWOT para o cruzamento de informações referentes às forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças da organização. O relato oral dos sócios, por meio de rodadas de reuniões presenciais 

e por teleconferência, também produziu um documento importante para o diagnóstico. 

Após esse levantamento e traçadas as metas operacionais da empresa para o período de 

um ano, iniciou-se a produção dos planos e programas dentro do conceito de Comunicação 

Integrada como já esclarecido. De acordo com Margarida Kunsch, planos, programas e projetos 

são instrumentos do planejamento e que normalmente “contêm os dados essenciais, que 

especificam o que fazer, como fazer, por que fazer, quem vai fazer, onde, quando e com que 

recursos.” (KUNSCH, 2003, p. 222) 

A fase de implementação das ações obedeceu a um cronograma que tinha como 

principal referência a data de lançamento do software Nuclearis. Como a avaliação transcorreu 

durante toda a execução, por meio de recursos como o Google Analitics, clipagem de veículos 

de imprensa e monitoramento do mercado, foi possível ajustar as ações de acordo com 

demandas, recursos e resultados.  

O Plano de Ação resultante do planejamento estratégico foi alinhado com o objetivo de 

fortalecer a imagem e a marca da Radtec e de preparar e educar o mercado para o lançamento 

do novo produto. Segundo a pesquisadora Margarida Kunsch,  

A convergência de todas as atividades, com base numa política global, 

claramente definida, e nos objetivos gerais da organização, possibilitará ações 

estratégicas e táticas de comunicação mais pensadas e trabalhadas com vistas 

na eficiência. (KUNSCH, 2003, p.150) 

 

 

Considerações Finais  

 

Este trabalho foi resultado do curso de Especialização em Gestão de Marca e 

Comunicação Estratégica da Faculdade de Comunicação da UFBA e a execução do 

planejamento aqui proposto em uma organização real do segmento de inovação em saúde 

contribuiu para atestar a aplicabilidade do modelo que propõe o diálogo entre duas 

metodologias propostas pelos pesquisadores Margarida Kunsch (2003) e Mitsuru Yanaze 

(2011), respectivamente, para as Relações Públicas e para o Marketing.  

A obtenção de resultados durante um ano demostra a eficiência desse modelo para a 

gestão da comunicação em um segmento que, até então, deparava-se com limitações no uso da 

comunicação como área estratégica.  De janeiro a dezembro de 2016, 90% das ações propostas  
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no Plano de Ação foram executadas. As ações coordenadas e coerentes com a política global e 

com a identidade da Radtec foram capazes de dar vida a uma organização para além do 

domicílio de atuação.  

Conseguimos trabalhar a marca e a ideia de unicidade no ambiente interno e externo. A 

divulgação de notícias ao longo de um ano com temas referentes à medicina nuclear, às 

inovações na área e sobre o software de gestão Nuclearis, ajudou a consolidar a marca na 

comunidade médica, científica, acadêmica, na própria comunidade de física médica e entre 

investidores e pesquisadores, em âmbito nacional e internacional. Mesmo que algumas 

divulgações tenham sido feitas em veículos ou plataformas digitais especializadas, a 

possibilidade de replicar essas notícias nas redes sociais da empresa gerou leads e deu destaque 

à Radtec, sobretudo, entre os pares.  Veja as Figuras 02 e 03. 

 

 

 

Figura 02 - http://exame.abril.com.br/negocios/dino/noticias/startup-de-fisica-medica-cria-

tecnologia-para-medicina-nuclear-e-ajuda-hospitais-a-reduzir-custos-em-tempo-de-crise.shtml 
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Figura 03 - http://forumsaudedigital.com.br/startup-cria-solucao-para-aumentar-eficiencia-e-

qualidade-dos-exames-de-medicina-nuclear/ 

 

 

O uso de ferramentas da comunicação de marketing também foi imprescindível para a 

organização que estava entrando numa fase de expansão dos negócios. O número de parcerias 

aumentou, o reconhecimento por meio de premiação pela inovação transcorreu durante todo o 

ano e o número de reuniões com potenciais clientes também cresceu. A Radtec conseguiu 

alcançar e iniciar negociações com os maiores centros de referência de saúde do país, como o 

Hospital Sírio Libanês.  

 

         

Figura 04 – Cards de divulgação digital do software Nuclearis 

 

 

http://forumsaudedigital.com.br/startup-cria-solucao-para-aumentar-eficiencia-e-qualidade-dos-exames-de-medicina-nuclear/
http://forumsaudedigital.com.br/startup-cria-solucao-para-aumentar-eficiencia-e-qualidade-dos-exames-de-medicina-nuclear/
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O lançamento do Nuclearis no maior mercado de medicina nuclear do Brasil, a cidade 

de São Paulo, alinhado com a missão e os valores da Radtec, trouxe resultados imediatos como, 

por exemplo, propostas de investimentos e a divulgação da tecnologia na revista Health It de 

forma espontânea. 

 

 

 

Figura 05 – Publicação da revista especializada Health It  após o lançamento do Nuclearis  

 

 

O plano executado em 2016, cujo resultado foi ilustrado acima com apenas alguns 

exemplos, contemplou a necessidade da empresa de acompanhar as oportunidades que estavam 

surgindo com o crescimento do negócio. Mas foi preciso dar respaldo também a urgências 

diagnosticadas, como o fortalecimento da imagem, da marca e da reputação da empresa.  

Do ponto de vista do conceito de Comunicação Integrada, foi possível constatar que a 

comunicação quando pensada e planejada para todos os públicos nos leva a resultados 

gradativos que caminham em direção às metas e aos objetivos da organização. O alicerce de 

uma Comunicação Integrada proporciona ações coordenadas e cada etapa tem um efeito sobre 

a seguinte.  
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O primeiro planejamento estratégico de comunicação integrada para a Radtec pode 

servir de base para a elaboração de um novo plano de ações, sempre flexível aos feedbacks do 

mercado. Algumas ações de cunho institucional e interno podem, inclusive, entrar para o 

calendário fixo da empresa, para que as conquistas com a reputação e com o fortalecimento da 

marca se consolidem e persistam a longo prazo.   
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