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RESUMO 
A comunicação é a base da existência humana, sem ela seria quase que impossível a vida em 
sociedade, e é através dela que as ações diárias, sejam pessoais ou sociais se mantém. A 
comunicação organizacional pode ser dividida em comunicação interna e externa e serve para 
divulgação diante de seus diferentes públicos. Com o avanço das tecnologias e o surgimento 
de diversas mídias, as empresas estão se adaptando e tentando diferenciar-se da concorrência. 
Para isso a comunicação integrada de marketing trabalha com os diversos meios de 
comunicação existentes e todas as ações são executadas em sinergia, uma complementando a 
outra. Com o objetivo de entender como é praticada a Comunicação de Marketing na Unimed 
Santa Maria-RS, foi realizado um estudo de caso, em que o material de comunicação da 
Unimed Santa Maria foi analisado e entrevistas foram concedidas pela Analista de 
Comunicação da Federação Unimed – RS, Rosane Martins e pela Assessora de Comunicação 
da Unimed Santa Maria, Fabrise Müller. A pesquisa realizada indicou que, mesmo sendo uma 
das maiores anunciantes Santamariense, a Unimed Santa Maria ainda não realiza a 
comunicação integrada de marketing, pois existem meios de comunicação que ainda não estão 
sendo utilizados corretamente e em sinergia. Mesmo assim, a cooperativa acredita no valor da 
propaganda e nas ações de marketing, e cada vez mais procura trabalhar de forma correta, 
encaminhando-se assim, para em um futuro próximo praticar a comunicação de uma forma 
mais completa. 

 
Palavras-chave: estratégia, comunicação, marketing. 
 
 
ABSTRACT 

Communication is the basis of human existence, without which it would be almost impossible 
to live in society, is through her that we can keep our daily actions as much personal as social. 
The organizational communication that will be found in companies, is divided into internal 
and external communication and dissemination to serve for different audiences. With the 
advancement of technologies and the emergence of various media, companies are adapting 
and trying to differentiate itself from competition. For this integrated marketing 
communication works with the various media available and all actions are performed in 
synergy, one complementing the other. In order to understand how is practised in Marketing 
Communication Unimed Santa Maria-RS, was conducted a case study, in which the material 
of communication of Unimed Santa Maria was examined and interviews were granted by the 
Federation of Communication analyst Unimed -- RS, Rosane Martins and adviser to the 
Commission Unimed Santa Maria, Fabrise Muller. The survey indicated that, although a large 
advertiser Santamariense, Unimed Santa Maria still does not have the communication 
integrated marketing, media, because there are not yet being used properly and in synergy. 
Still, the cooperative believes in the value of propaganda and the actions of marketing, and 
increasingly demand work as it should, if forwarding so in the near future to pursue the 
integrated marketing communication. 
 
Key word: strategy, communications, marketing. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A comunicação é essencial para a vida do ser humano, sem ela seria impossível viver 

em sociedade. Ela é a responsável pelo convívio e pelo crescimento das nações, e é através 

dela que conseguimos sobreviver e demonstrar os acontecimentos pessoais, sociais, políticos, 

etc. 

É através da comunicação que as empresas existem, com sua ausência seria difícil  

uma equipe conviver e trabalhar em prol de resultados e crescimento. Para isso é preciso que a 

comunicação ocorra sem ruídos, pois ela é muito importante para as organizações, é através 

disso que a empresa torna-se conhecida, e o produto ou serviço desejado pelo público. É por 

esse meio que todo o processo de divulgação se torna possível. Para tanto, existem formas 

estratégicas de comunicar. 

Com o passar do tempo a necessidade de comunicar cresceu; a Revolução Industrial, 

o aumento da concorrência e da diversificação de possibilidades de escolha, fez com que as 

empresas procurassem maneiras de se diferenciar e de fazer com que seu produto fosse 

vendido. Foi aí que surgiu o marketing.  E então, cada vez mais os empresários procurando 

saídas para que, não só o produto seja vendido mas que a marca da empresa seja reconhecida, 

que os consumidores sejam fiéis à ela e que com tudo isso obtenham a arrecadação financeira. 

“Marketing implica conhecer o que o consumidor necessita ou deseja; implica estudar a 

produção dessa necessidade, produzi-la, distribuí-la ao consumidor, ensinando-lhe, ao mesmo 

tempo, como consumir este produto.”(SANT’ANNA.1998, p.16) 

Existem as ações de marketing que podem ser: externas, internas (endomarketing), 

sociais, institucionais, esportivas, de guerrilha, etc. Para definir todo o seu vasto campo de 

atuação, foram determinadas quatro diretrizes que, unidas, formam toda a performance do 

marketing, os 4P’s. Essa denominação deriva de definições de quatro palavras inglesas: 

Product, Price, Place e Promotion, que adaptadas ao português são: Produto, Preço, Praça e 

Promoção. Produto é a sua própria confecção, a embalagem, sua aceitação pelo mercado, etc. 

A Praça é a distribuição do produto; o Preço é o valor financeiro que deverá ser cobrado pela 

mercadoria; Promoção são as ações feitas para divulgar o produto ou serviço.  

A promoção, também conhecida como comunicação de marketing, está relacionada 

com a publicidade e propaganda, promoção de vendas, relações públicas, marketing de 

patrocínio, comunicação no ponto de venda, merchandising, etc. Cada vez mais, as empresas 

vêm utilizando todas estas ferramentas em sinergia, para que toda a ação tenha a maior 

eficácia possível. Atualmente é mais difícil ver um anúncio para o jornal totalmente diferente 
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do banner de sites, e as ações do ponto de venda lembram o anúncio da revista. A propaganda, 

hoje com as suas ferramentas, com novas formas de anunciar, com mídias cada vez mais 

criativas, é um dos pontos fortes da comunicação de marketing. É ela que apresenta através da 

mídia, o produto ou serviço para o público e que faz despertar o desejo de compra nos 

indivíduos. E é esta ferramenta que será focada neste trabalho de pesquisa. 

Essas empresas anunciantes geralmente contam com uma agência de publicidade que 

as atende, ou compram espaços de consultores de vendas dos próprios veículos de 

comunicação. Elas anunciam normalmente em rede local, em jornais e rádios apenas da 

cidade e que abrangem as cidades vizinhas. Algumas empresas possuem um departamento de 

marketing que se responsabiliza por toda a propaganda e ações de promoção. Acredita-se que 

essas são as que compram uma parte significativa de espaços de veiculação na TV, sendo 

esse, o meio que exige o maior investimento de todos os meios de comunicação. As ações de 

marketing utilizadas na cidade de Santa Maria - RS, muitas vezes, são feitas separadamente. 

Por exemplo, a agência faz o anúncio da TV e do jornal, outra empresa faz o site e outra 

organiza o ponto de venda.  

E neste contexto empresarial, a Unimed Santa Maria, atua no mercado há 35 anos e é 

considerada uma grande cooperativa santamariense, por ser uma forte anunciante na região e 

tem sua marca fixada na memória dos clientes quando o assunto é plano de saúde. Conta com 

uma assessoria de comunicação, que se preocupa em transmitir aos clientes, colaboradores e 

cooperados uma imagem positiva e agregadora da marca Unimed. 

Pode-se dizer que o cooperativismo atua desta mesma maneira quando utiliza ações 

de comunicação, o diferencial da cooperativa está apenas no modo em que é administrada, 

pois existem várias pessoas que tomam decisões até que a comunicação seja aprovada e 

veiculada. Neste sentido, este trabalho pretende entender: como é praticada a Comunicação 

de Marketing na Unimed Santa Maria-RS?   

Para que esta pergunta fosse respondida, os objetivos foram resgatar a história da 

comunicação organizacional da Unimed Santa Maria; identificar as estratégias de 

comunicação utilizadas pela Unimed Santa Maria; descrever as estratégias de comunicação 

utilizadas pela cooperativa Unimed Santa Maria e ainda; analisar se estas estratégias estão 

inclusas em uma comunicação integrada. 

A escolha pela Unimed Santa Maria ocorreu pela contribuição que ela oferece para o 

aprendizado prático, pois neste local são utilizadas informações que se aprende em meio 

acadêmico. Nesta cooperativa será possível visualizar como acontece a comunicação de 

marketing na empresa e como os profissionais desta área atuam no mercado de assistência 
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médica. Por isso, esta é a empresa que se disponibilizou para que esta pesquisa pudesse ser 

realizada e contribuísse tanto para o conhecimento que será adquirido quanto para o 

crescimento e melhoramento das ações de comunicação de marketing utilizadas por ela. 

Além disto, desde o início da vida acadêmica a área do marketing despertou 

curiosidades e desejos, em saber cada vez mais sobre essas maneiras de atingir o público e 

vender produtos e serviços.  Uma das grandes justificativas desta pesquisa é conseguir com o 

conhecimento teórico verificar como é praticada esta comunicação mercadológica. Para que 

com isso o aprendizado adquirido dentro da universidade seja cada vez mais intenso e mais 

válido. Esta pesquisa abrangerá a área de marketing e pretende contribuir como uma fonte de 

estudo para a comunicação social, para os profissionais de marketing, empresários e 

empreendedores.  

É fato que em Santa Maria, a falta de pesquisas práticas sobre o assunto dificulta os 

estudos de acadêmicos de publicidade e propaganda e de administração. A bibliografia sobre 

o assunto é vasta, pois existem quatro universidades que oferecem o curso de Administração 

de Empresas e os cursos de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e as bibliotecas 

destas instituições disponibilizam várias opções de autores que tratam sobre este assunto. Mas 

o que ocorre é a falta do cruzamento entre a teoria e a prática. Os alunos aprendem em sala de 

aula como devem fazer, mas muitas vezes não testam os conhecimentos e não procuram saber 

se esta realmente funcionando na prática.  

A teoria mostra que a comunicação integrada de marketing é a evolução do “P” de 

Promoção do mix de marketing. É uma forma eficiente de aplicar ações que unidas tem mais 

força e eficácia para atingir o público e conseqüentemente trazer crescimento para as 

empresas anunciantes.  

Já a comunicação de marketing é realizada por várias empresas em Santa Maria. O 

que ainda não se sabe é como esta comunicação é pensada e praticada. Sabendo como ela é 

praticada, será possível verificar quais as falhas que ocorrem no processo de execução e quais 

as qualidades favoráveis que estão inclusas nesta técnica e apontar soluções em busca de um 

funcionamento ideal. 

Com o crescimento do mercado e, conseqüentemente, o aumento da concorrência, é 

preciso saber as possíveis formas de atingir o público e as diferentes estratégias que podem 

ser utilizadas. Uma delas é a publicidade, que já é bastante usada na cidade. Já a aplicação da 

comunicação integrada de marketing é mais recente e as empresas ainda estão se adaptando as 

ações e ferramentas que são envolvidas neste procedimento. Com isso, ocorrem muitas falhas 

no processo. A falta de sinergia entre as ações é uma delas.  
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Assim procurou-se mostrar, neste estudo, como são utilizadas as ações de marketing 

na Unimed Santa Maria, para que possa haver essa análise de diferentes maneiras de uso 

destas ferramentas e o que esta diferenciação acarreta para cooperativa e para os cooperados.  

Este trabalho está organizado em 06 partes. Inicia pela introdução onde são 

esclarecidos os objetivos desta pesquisa e em seguida apresenta um referencial teórico para 

embasar os conteúdos apresentados. A terceira parte indica a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa e na seqüência a comunicação da Unimed Santa Maria é 

apresentada e discutida. Considerações finais e referências bibliográficas encerram o trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este estudo baseia-se em três eixos conceituais; comunicação, marketing e 

estratégias.  

 

 

2.1 COMUNICAÇÃO 

 

Sabe-se que se não houvesse nenhuma maneira de nos comunicarmos seria muito 

difícil viver. Precisamos da comunicação como uma das ferramentas principais da nossa 

existência. Para Tavares (2007) comunicação subentende-se qualquer forma de comunicação: 

oral, escrita, simbólica ou gestual  eletrônica. 

A história da comunicação remonta à história da humanidade. A linguagem dos 
gestos e as primeiras manifestações da linguagem oral proporcionaram a liberdade 
das mãos para outras atividades culturais do ser humano.”. Com o desenvolvimento 
da tecnologia e o aparecimento das mídias – como o telégrafo, o telefone, a 
radiofonia, o jornal, o cinema e a televisão-, a comunicação ampliou seu número de 
receptores e se caracterizou como comunicação de massa. (...) O homem, portanto, 
desenvolveu meios para comunicar-se, e a abordagem das mídias constituiu 
excelente caminho para a compreensão da relação humana com a comunicação. 
(LUPETTI, 2007, p. 14).  

O aumento da tecnologia fez com que vários meios de comunicação surgissem e 

também evoluíssem com o tempo e, hoje existem várias maneiras de nos comunicarmos. 

Essas diferentes possibilidades estão sendo utilizadas pelas empresas para que elas possam se 

destacar no mercado. Matos (2004, p.125) afirma que, 

A empresa que não favorece a cultura da comunicação e da participação,acaba 
perdendo confiança, produtividade, qualidade, credibilidade e, conseqüentemente, 
clientes, negócios e mercado, o que significa baixa competitividade quer dizer 
mesma coisa que emprenho negativo ou falência. Essa é uma relação causa efeito 
incontestável.”  

É preciso que em todas as instâncias a comunicação exista de forma clara, e nas 

organizações ela deve ser trabalhada para que não haja falhas. 

 

 

2.2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

  

A comunicação organizacional, também chamada de empresarial ou ainda de 

mercadológica, é a soma de todas as formas de comunicar que uma empresa utiliza. Para que 
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uma empresa possa existir ela precisa de pessoas e, além disso, comunicação entre elas. 

Segundo Tavares (2007, p.11)  

comunicação empresarial é a comunicação existe entre a ‘organização’ (empresas 
privadas, empresas públicas, instituições, etc.) e os seus públicos de interesse: 
cliente interno ou funcionário da organização, fornecedores, distribuidores, clientes, 
prospects, mídia e a sociedade em geral. 

Yanaze (2007, p. 334) define comunicação mercadológica como  

o processo de administrar o tráfego de informações com o público-alvo, isto é, com 
aquelas parcelas de público (interno ou externo) potencialmente interessadas em 
reagir favoravelmente às negociações oferecidas pela empresa ou entidade emissora. 

 São muitos processos organizacionais que envolvem uma empresa, vários setores que 

precisam de informações de outros para que possam trabalhar corretamente, e por isso a 

comunicação que ocorre entre eles não pode ter falhas para que tudo aconteça como o 

esperado. Medeiros e Tomasi (2007, p. 34) acreditam que há três maneiras de analisar a 

comunicação mercadológica, 

a contenção considera a comunicação como algo localizado dentro de uma estrutura 
organizacional material. Se essa estrutura não funciona, a organização desaba. A 
produção examina o modo como as organizações produzem comunicação, ou a 
comunicação produz a organização. Nesse caso, as organizações deixam de ser 
recipientes dentro dos quais as comunicações se estabelecem. Comunicação e 
organização podem produzir-se uma à outra. A terceira abordagem trata da 
comunicação e organização como uma entidade só. Assim, comunicação é 
organização e organização é comunicação. 

 A comunicação é base para que os processos ocorridos dentro de uma empresa 

ocorram e que o trabalho seja finalizado sem falhas.  Hunt et. al (1999) afirmam que 

comunicação organizacional são os processos em que as informações se movimentam e são 

trocadas dentro de uma empresa. Essa comunicação pode ser interna ou externa.  

A comunicação interna, segundo Tavares (2007) é a comunicação existente entre a 

empresa e o seu público interno (funcionários da empresa), por isso ela abrange a 

comunicação entre departamentos, órgão e unidades. É essa a comunicação entre os setores da 

empresas, entre os colaboradores e seus diretores e vice-versa.  

Leite (2005, p.1) acredita que, 

a comunicação interna são as interações, os processos de trocas, os relacionamentos 
dentro de uma empresa ou instituição. Também chamada de Endocomunicação, a 
comunicação interna é responsável por fazer circular as informações, o 
conhecimento, de forma verticalmente, ou seja, da direção para os níveis 
subordinados; e horizontalmente, entre os empregados de mesmo nível de 
subordinação.  
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A comunicação interna abrange todo o tipo de comunicação entre os setores da empresa, 

seja ela oral ou escrita e “é um fator estratégico para o sucesso das organizações porque atua 

principalmente em três frentes: é fundamental para os resultados do negócio, é um fator 

humanizador das relações de trabalho e consolida a identidade da organização junto aos seus 

públicos.” (BERALDO, 1996, p.22).  

A comunicação interna, ainda é       

  

a ferramenta que vai permitir que a administração torne comuns as mensagens 
destinadas a motivar, estimular, considerar, diferenciar, promover, premiar e agrupar 
os integrantes de uma organização. A gestão e seu conjunto de valores, missão e 
visão de futuro proporcionam as condições que a comunicação empresarial atuem 
com eficácia. (NASSAR, 2000, p. 73). 

É através desta comunicação que o público interno é motivado a trabalhar pela 

organização, mas, nesta pesquisa será salientada a comunicação externa, já que é através desta 

ferramenta utilizada pela Unimed Santa Maria que será possível perceber as estratégias 

empregadas por esta empresa e até que ponto suas ações de comunicação podem ser 

integradas. A comunicação, conforme a visão da cooperativa, 

é aquela que fala com a sociedade de forma geral, e com seus grupamentos e 
organizações de forma mais detalhada - é uma ferramenta a ser utilizada para 
oferecer ao público subsídios e informações que contribuam para construir uma 
imagem positiva da organização, que obviamente precisa estar alicerçada na 
realidade, representada por bons produtos e serviços, preço justo, atendimento 
digno, e assim por diante. O trabalho de comunicação externa está entre as 
ferramentas mais indicadas para estreitar as relações empresa-público. Ela contribui 
para a eficácia organizacional e corporativa quando ajuda a conciliar os objetivos da 
empresa com as expectativas de seus públicos estratégicos.1 (Site da UNIMED, 
2008) 

Já a comunicação externa faz com que os públicos conheçam a organização. No site 

da empresa Holos2, a comunicação externa é conceituada como toda a informação relacionada 

com as atividades que a empresa desenvolve. Essa informação pode promover a imagem da 

empresa, através dos meios de comunicação existentes. Para finalizar Torquato (2004, p.64) 

afirma que 

a comunicação externa necessita aprumar seu discurso à procura de pontos que 
possam justapor os interesses dos consumidores e das empresas, sem se desviar dos 
compromissos éticos da verdade e do perfil dos consumidores. Os novos tempos 
sugerem que a política de contar o que aconteceu deve ser a marca dos 
compromissos empresarias. A ética dos negócios, nesses tempos de mudança, não 

                                                 
1 Informações retiradas do site: www1.unimed.com.br/portal/download/co/ComunicacaoExterna.doc 
2 http://www.holos.pt/pageview.aspx?pageid=1225&langid=1 – empresa integrante do Pólo Tecnológico de 
Informação. 
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pode passar por cima dos valores mais nobres do Homem, principalmente quando 
ele se conscientiza de seus direitos de cidadão. Essa abordagem é importante para se 
restaurar a responsabilidade social das organizações, aqui entendida não apenas 
como capacidade de gerar empregos, mas como obrigação de oferecer produtos 
honestos, de qualidade, o dever de reconhecer erros, omissões e desleixos. 
    

Para que haja a satisfação tanto do público interno quanto externo, as ações de 

marketing são as encarregadas de identificar e satisfazer as necessidades e desejos destes 

públicos. Segundo Tavares (2007, p.78) “os consumidores evoluíram e mudaram os seus 

comportamentos de compra, comunicação, percepção e valores”, esses são alguns dos 

motivos para que a utilização do marketing ocorra, pois é através das estratégias empregadas 

corretamente que os diferentes públicos são atingidos.  

 

 

2.3 MARKETING 

 

Sérgio Ricardo Góes Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, 

afirma que,   

o marketing nasceu no Brasil, na década de cinqüenta, em um contexto de baixa 
oferta de mercadorias, mercado restrito e número pequeno de empresas. Os setores 
agrícola e comercial dominavam a economia. O setor industrial era ainda pouco 
desenvolvido e atendia basicamente às necessidades locais. (2007, p.1) 

 
A partir daí foram descritas várias definições para o marketing. Para a American 

Marketing Association, apud Kotler (2000, p.30) marketing é, 

um processo pelo qual se planeja e efetua a concepção, a fixação do preço, a 
promoção e a distribuição de idéias, bens e serviços que estimulam trocas que 
satisfazem os objetivos individuais e organizacionais. 

 
O marketing está incluso nas empresas para que a produção, execução e distribuição 

de um produto ou serviço ocorra sem falhas. Ele é utilizado por todos os tipos de empresas: 

estatais, privadas, sem fins lucrativos, etc. 

Para Christensen e Rocha (1999, p.28) marketing é, “uma função gerencial, que 

busca ajustar a oferta da organização a demandas específicas do mercado, utilizando como 

ferramental um conjunto de princípios e técnicas.” Já para Etzel (2001, p.45)  

O marketing pode ocorrer no momento em que uma unidade social (pessoas ou 
organizações) se esforça para trocar alguma coisa de valor com outra unidade social. 
Assim, a essência do marketing é uma transação ou troca. Nesse sentido amplo, o 
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marketing consiste de atividades desenvolvidas para gerar e facilitar trocas que 
pretendem satisfazer as necessidades e os desejos humanos.” (...) “ O marketing é 
um sistema total de atividades de negócios desenvolvidas para planejar, dar preço, 
promover e distribuir produtos que satisfaçam os desejos do mercado-alvo e atingir 
objetivos organizacionais. 

 
Kotler (2001, p.32) diz ainda que marketing é um processo social em que as pessoas 

obtêm o que desejam com a criação, oferta e negociações um com os outros. Afirma também 

que marketing “é o processo de planejar e executar a concepção, a determinação de preço, a 

promoção e a distribuição de idéias, bens e serviços para criar negociações que satisfaçam 

metas individuais e organizacionais”.  

Já para Czinkota (2001), marketing é identificar as necessidades dos consumidores e 

produzir produtos que o satisfaçam. Certamente é preciso que se conheça ao máximo o 

consumidor, pois é preciso que ele se satisfaça com o produto ou serviço oferecido. “As 

estratégias concentram-se na satisfação das necessidades e aspirações do cliente, que se torna 

mais bem-informado e exigente” (MATOS, 2004, p.99). As pesquisas realizadas através do 

marketing traçam o perfil do público-alvo e assim é possível que o produto ou serviço 

satisfaça cada vez mais o cliente.   

Sant’anna (1998, p.18) defende que, “marketing implica conhecer o que o consumidor 

necessita ou deseja; implica estudar a produção dessa necessidade, produzi-la, distribuí-la ao 

consumidor, ensinando-lhe, ao mesmo tempo, como consumir este produto”. 

 As atividades executadas pelo marketing precisam ser relacionadas entre si para que 

haja uma “sintonia” entre as ações e elas tornem-se cada vez mais fortes. Pinho (2004, p. 29) 

diz que,  

 
o marketing utiliza elementos e componentes que estão relacionados entre si por 
algum objetivo comum. Cada uma das atividades mercadológicas implica reforço 
das demais atividades, mas, isoladamente, nenhuma delas é efetiva.  

 
Para estes autores o marketing inicia na criação do produto, até o seu consumo final, 

passando por processos que são ou não são considerados por algum deles. Os autores 

estudados concordam que marketing é um processo em que se precisa conhecer o consumidor, 

em que os produtos são produzidos e vendidos através de meios estudados e aprovados pelas 

empresas. 

Com isto, é possível perceber que Kotler (2001) contribuiu para a definição da 

Associação Americana de Marketing, e acredita-se que o seu conceito é o mais usado sobre 

marketing, pois ele une de um modo geral todas as outras idéias citadas.  
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O crescimento das empresas e o aumento da concorrência fizeram com que, “as 

organizações percebessem o quanto é importante estarem mais próximas do cliente e sentiram 

a necessidade de criar instrumentos que possam garantir uma comunicação mais eficiente.” 

(MATOS, 2004, p. 99) 

No marketing existem divisões entre algumas das ferramentas executadas neste 

processo e, para Basta (2005), os principais elementos que interferem nas decisões do 

marketing estão divididos em dois grupos, que são: As forças do ambiente, ou seja, o 

comportamento dos clientes e consumidores; os intermediários (atacadistas e varejistas); a 

concorrência e as forças externas. E os elementos do marketing, ou seja, o planejamento do 

produto; a fixação do preço; a distribuição (gestão de canais de distribuição física); a 

promoção, a propaganda, a promoção de vendas; o serviço ao cliente; a pesquisa de 

marketing. 

Dentro do marketing existe o composto de marketing, onde estão os 4P’s, ou seja, os 

instrumentos nomeados de Produto, Preço, Praça, Promoção. Estas ferramentas fazem que as 

ações sejam dividas em ações com o mesmo objetivo principal.  “Um produto é um conjunto 

de atributos tangíveis e intangíveis os quais podem incluir embalagem, cor, preço, qualidade e 

marca, mais os serviços e a reputação do vendedor”. (ETZEL; WALKER; STANTON, 2001, 

p.197). Já a respeito do preço os autores afirmam também que,  

Preço é simplesmente a quantidade de dinheiro e/ou outros itens com utilidade 
necessária para se adquirir um produto (...) O preço de um produto influencia os 
ordenados, aluguéis, juros e lucros. O preço é um regulador básico do sistema 
econômico porque influencia a distribuição dos fatores de produção: trabalho, terra, 
capital e empreendimento. (p. 278) 

Para Basta (2005. p. 40) “praça é o local ou meio pelo qual é oferecido o produto. 

Aqui trata-se de planejar e administrar onde, como, quando e sob que condições o produto 

será colocado no mercado”.  

Sampaio (2003, p.253) diz que Promoção,   

Pode ser uma ação ou conjunto de ações amparadas em uma mensagem objetiva de 
comunicação (como um folheto, um brinde, diversos tipos de material promocional, 
etc) ou um evento de características promocionais menos evidentes, como o 
patrocínio de uma peça de teatro ou um campeonato de atletismo. 

 

O produto, depois de produzido, precisa chegar até o consumidor final e o que estes 

diferentes autores nos mostram, é como este processo é dividido e executado pelas empresas. 

Para que ele se torne conhecido é preciso que estratégias sejam utilizadas para atingir o 
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público e gerar lucros para a empresa. Essas estratégias podem ser realizadas através de 

muitas formas, e uma delas é a promoção.  

 

  

2.3.1 Promoção na Comunicação de Marketing 

 

Seguindo o pensamento de Matos (2004), para que ocorra uma comunicação 

eficiente, existe o que chama-se de comunicação de marketing, em que é trabalhada toda a 

comunicação e divulgação da empresa.  

Comunicação de marketing é um aspecto fundamental da missão geral de marketing 
de uma empresa e um dos principais determinantes do sucesso. (...) a comunicação 
de marketing pode ser mais bem compreendida pela análise dos dois elementos que 
a constitui, comunicação e marketing. Comunicação é o processo pelo qual os 
pensamentos são transmitidos e o significado é compartilhado entre pessoas ou entre 
organizações e pessoas. Marketing é o conjunto de atividades através das quais as 
empresas e outras organizações transferência de valor (trocas) entre elas próprias e 
seus clientes. (SHIMP. 2002, p. 31) 

 

Dentro da comunicação está o marketing, e nele o “P” de Promoção onde estão 

inseridos: a promoção de vendas, venda pessoal, relações públicas, marketing direto e a 

propaganda (LUPETTI, 2007, p. 24). A promoção de vendas realiza promoções do tipo, 

sorteios, brindes, eventos, concursos; ela serve para complementar a propaganda e estimular a 

venda pessoal. A venda pessoal apresenta o produto diretamente para o cliente, ele ocorre 

pessoalmente ou pelo telefone. Relações públicas são esforços, formações de atitudes e 

opiniões de modo geral favoráveis para a empresa. (ETZEL; WALKER; STANTON, 2001, p. 

446). Marketing direto, acontece quando a venda feita diretamente através de propaganda, 

sem que haja vendedores, representantes ou varejistas.  

A propaganda está dentro da promoção de vendas, ela é a mais utilizada de todas as 

ferramentas, pois atinge um número considerável de pessoas. A propaganda pode ser 

ideológica, política, governamental, institucional, corporativa, religiosa, social e sindical. 

Segundo Sampaio (2003),  

Propaganda pode ser definida como “a manipulação planejada da comunicação 
visando, pela persuasão, promover comportamentos em benefícios do anunciante 
que a utiliza”. Geralmente, cabe a propaganda informar e despertar interesse de 
compra/uso de produtos/serviços, nos consumidores, em benefícios de um 
anunciante (empresa, pessoa ou entidade que se utiliza da propaganda). No Brasil, 
para diferenciar os diversos tipos de propaganda, usamos adjetivações, tais como 
“propaganda política”, “propaganda ou publicidade comercial”, “propaganda de 
utilidade publica”, “publicidade eleitoral” etc. (SAMPAIO. 2003, p. 26) 
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Pinho (2001, p.141) afirma que, “na sua dimensão mais ampla, (...), a propaganda 

pode ser entendida como o conjunto de técnicas e atividades de informação e persuasão 

destinada a influenciar, em determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e as atitudes do 

público receptor”.  

A propaganda é a ferramenta com mais poder dentro da comunicação de marketing, é 

ela que torna o produto ou serviço conhecido por milhares de indivíduos. É a maneira que as 

pessoas tem de saber que existe aquele produto ou serviço, como ele funciona, quais seus 

benefícios e valores. É quem encanta com a sua criatividade em apresentar coisas tangíveis e 

intangíveis e fazer com as empresas cresçam e alcancem os seus objetivos.  

Basta (2005. p.44) diferencia propaganda de produto e propaganda institucional,  

A primeira visa fortalecer o posicionamento do produto na sua categoria ou a sua 
marca. A segunda diz respeito a imagem corporativa, podendo ter por objetivo: gerar 
uma atitude positiva por parte dos clientes, fornecedores, intermediários e o público 
em geral, favorecendo a escolha da marca em detrimento de suas concorrentes 
(interesse comercial); apresentar a empresa como ecologicamente correta e 
socialmente responsável; solucionar eventuais conflitos com o governo, os 
acionistas ou associações (interesse de relações públicas); ou, finalmente, divulgar 
fatos de interesse público (interesse social) 

 
Ela também serve para fortalecer marcas, melhorar a imagem da empresa, prospectar 

e fidelizar clientes, fazendo assim com que conseqüentemente a empresa cresça e os lucros 

aumentem.  

Além da propaganda, que geralmente é feita externamente, existe o profissional de 

relações públicas para trabalhar com ambos os públicos. Gullo e Pinheiro (2005, p. 53) 

acreditam que, “relações públicas é uma ferramenta constituída de uma variedade de 

programas elaborados para promover e proteger a imagem de uma empresa e de seus 

produtos”. “As atividades de RP (relações públicas) dirigem-se aos vários componentes 

corporativos, incluindo empregados, fornecedores, acionistas, governo, o público, sindicatos, 

grupos de ação de cidadania e consumidores”. (SHIMP, 2002, p.480). 

As relações públicas servem para divulgar ações feitas pela empresa em todos os seus 

meio de atuação. Nessa etapa, não só o consumidor é atingido, mas também todas as pessoas 

que de alguma forma estão envolvidos com a empresa. Ela serve, 

como uma função de administração estratégica dos contatos e do relacionamento 
entre uma organização e os diferentes públicos que a constituem ou que com ela se 
relacionam e interagem. (PINHO, 2001, p.83). 
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Executada junto com as relações públicas está a assessoria de imprensa que, segundo 

Lupetti (2007, p. 18), 

a assessoria de imprensa compreende um trabalho de captação de fatos ocorridos na 
organização, a transformação desses fatos em releases - textos jornalísticos- e sua 
divulgação coordenada, coerente e lógica aos jornalistas dos meios comunicação 
impressos e/ou eletrônicos.  

Essa ferramenta contribui para a formação da imagem da empresa, divulgação de 

fatos ocorridos dentro ou fora dela, mas que de alguma maneira interferem no seu 

desenvolvimento. 

Existem também ferramentas que induzem diretamente a compra de produtos e 

serviços, a Promoção de Vendas é uma delas, e Ogden (2002, p.14) afirma que 

 o comprador pode ser o consumidor final, uma intermediário ou a própria equipe de 
marketing de uma organização(...) Entre os incentivos à compra, ou adições de 
valor, estão cupons, produtos ou serviços gratuitos, displays de ponto-de-venda, 
programas de treinamento ou prêmios de viagens para vendedores, entre outros. 

 
Já para Gullo e Pinheiro (2005, p. 62) promoção de vendas “é o conjunto de meios 

destinados a acelerar ou desenvolver a venda de um produto (bem ou serviço), levando-o 

enfaticamente até o público consumidor”.  Na promoção de vendas a maneira mais rápida de 

fazer o público consumir, os sorteios, brindes e descontos, persuadem o público por causa das 

vantagens proporcionadas. 

A outra forma é a venda pessoal que “é utilizada para gerar os benefícios da 

comunicação individualizada e envolve diálogo entre a empresa e o consumidor; ou seja, ela é 

uma comunicação individual (por telefone ou pessoal) entre um comprador e um vendedor”. 

(OGDEN, 2002, p.14). Essa ferramenta tem a vantagem da persuasão, pois o vendedor está 

em contato direto com o cliente e pode responder suas perguntas imediatamente. 

A venda pessoal é um verdadeiro elo de ligação entre a empresa e os clientes. O 

vendedor é o principal representante da companhia no cliente – muitas vezes o vendedor é a 

empresa para seus clientes e, ainda, constitui uma excelente fonte ao trazer para sua 

companhia informações sobre os clientes, os concorrentes e o mercado. (PINHO, 2001. p, 40). 

Este tipo de venda faz com que através do vendedor, a empresa possa conhecer cada 

vez mais o seu cliente e se adaptar a ele. E para que o vendedor tenha uma resposta do 

consumidor existe o Marketing Direto. Ogden (2002, p. 16)  afirma que essa ferramenta, 

visa criar um resposta imediata e mensurável do mercado. Entre as várias formas de 
marketing direto estão a mala-direta, o telemarketing, a venda direta, a propaganda 
de resposta direta e as diversas formas de marketing eletrônico.  
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O marketing direto usa um ou mais meios de propaganda para obter um resultado 

mensurável. Ele procura atingir o público de várias maneiras para que em uma delas o 

consumidor seja atingido e procure pelo produto ou serviço oferecido. Ele é feito pelo 

telefone e Internet, o consumidor não necessita ir até o ponto-de-venda ou ser visitado pelo 

vendedor. 

Pinho (2001) entende que marketing direto são todas as vendas de produtos entregues 

pelo correio, por entregadores privados e também as vendas de assinaturas de jornais e 

revistas. Isso facilita a vida do consumidor, que está cada vez mais conturbada. Com essa 

venda ele não perde o seu tempo em ter que se dirigir até o local da venda do produto para 

fazer a compra. 

Com o aumento da tecnologia e o crescimento considerável das formas de comunicar 

surgiu o Marketing Digita. Ele tem como “função básica do marketing digital usar o poder das 

redes on-line, da comunicação por computador e dos meios interativos digitais para atingir o 

público-alvo ou para reforçar o marketing ou a Comunicação Integrada de Marketing”. 

(OGDEN. 2002, p.16). Nessa ferramenta estão incluídos os e-mails, os banners nos sites, o 

próprio site, as vendas virtuais, etc. 

Além do território on-line os produtos devem ser apresentados em um ambiente 

favorável a compra e que atinja o seu público-alvo, para isso existe o que chamamos de 

Merchandising, Lupetti (2007, p.25) afirma que,  

o merchandising é um conjunto de ações que visa construir um cenário favorável à 
compra do produto no ponto-de-venda. Tem como objetivos induzir consumidores 
potenciais à experimentação do produto, apresentar inovações, incentivar os canais 
de distribuição, além de provocar tráfego nas lojas.  

 
A distribuição de brindes, degustações e displays no ponto-de-venda, são formas de 

merchandising pois, diferenciam o local para chamar a atenção do público e assim fazer com 

que ele consuma. “Entendemos merchandising como o enriquecimento e a valorização do 

clima promocional, a nível de ponto-de-venda, onde se encontra o produto, com o objetivo de 

envolvimento do consumidor, levando-o à efetivação de compra” (GULLO; PINHEIRO. 

2005. p, 80). 

Para finalizar a apresentação das ações de Promoção de Vendas, os Eventos “são 

diversos e fazem parte do mundo da comunicação, como feiras, exposições, lançamentos de 

produtos, seminários, congressos, convenções, workshops, etc” (LUPETTI, 2007. p,25).  
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Estes eventos podem ser internos e externos, como os megaeventos dirigidos para o público-

alvo, por exemplo, o Coca-Cola Vibezone, o Tim Festival, Nokis Trends, etc.3  

Quando todas estas ferramentas são utilizadas em conjunto transmitindo a mesma 

mensagem, podemos chamá-las de comunicação integrada de marketing. Elas são utilizadas 

em meios e de formas diferentes, mas a mensagem utilizada normalmente encontra-se em 

sinergia. 

 

 

2.4 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

 
No contexto da comunicação de marketing existe outro termo utilizado, a 

Comunicação Integrada de Marketing, que se dá quando diversas ações são utilizadas para 

persuadir e informar o mesmo público sobre a mesma coisa. Ou seja, uma campanha para um 

determinado público pode usar várias ferramentas, mas terá o mesmo foco e objetivo. É 

preciso ter cuidado para que as ações estejam em sinergia, elas precisam se completar e passar 

a mesma mensagem, ela pode ser dita de maneira diferente, mas devem indicar a mesma 

coisa.  

A utilização desta ferramenta é muito desejada por várias empresas que procuram 

sempre pelo crescimento, pois a forma como é executada, a sua organização, faz que o 

processo seja eficaz e vantajoso. 

Segundo Lupetti (2007, p.15),  

O termo ‘comunicação integrada’ tem sido utilizado para descrever a combinação 
das atividades de propaganda, marketing e relações públicas das organizações. (...) 
Para que a comunicação integrada exista, é preciso um árduo trabalho de análise, 
planejamento e aplicação de técnicas de avaliação. O gerenciamento dessas 
atividades possibilita as intervenções de todos os setores, combinando orientação, 
informação, fluxo de processos, colaboração e relacionamento das áreas envolvidas. 

A utilização da comunicação integrada requer cuidado para que a mensagem seja 

adaptada aos meios e sempre transmita a mesma idéia. Assim, é possível informar que as 

ações do mix de comunicação integrada de marketing devem estar completamente 

sincronizadas, de modo a comunicarem a mesma coisa para todos os interessados – 

consumidores finais incluídos (OGDEN. 2002).  

Tavares (2007, p.79) acredita que a CIM “consiste em utilizar, de forma planejada e 

adequada, as mais diversas formas de comunicação disponíveis para as organizações. 

                                                 
3 Coca-Cola Vibezone, Tim Festival e Nokia Trends, são eventos de música direcionado ao público jovem.  
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Realocar investimentos que antes eram absorvidos quase que totalmente pela propaganda e 

alcançar resultados eficientes”.  

A utilização eficiente da comunicação integrada de marketing, faz com que o retorno 

tanto financeiro quanto de reconhecimento seja mais efetivo. As empresas precisam destacar-

se nesse mercado acirrado e estão procurando cada vez mais, maneiras diferentes para que 

isso ocorra. 

A Comunicação Integrada de Marketing é a melhoria da Comunicação 

organizacional, pois como explana Tavares (2007, p. 13)  

a CIM significa todo o esforço de trabalhar toda a comunicação da organização 
(interna, institucional e de marketing) de forma planejada e integrada. Não existe 
mais espaço para ações fragmentadas de comunicação. Todos os públicos de 
interesse da organização devem não só estar à parte, mas também participar do 
processo de comunicação. É mais ou menos o seguinte: o público interno fica 
sabendo das ações institucionais e de marketing; os clientes ficam sabendo de ações 
internas e institucionais; e a sociedade em geral fica sabendo de ações internas, 
institucionais e de marketing da instituição.  

Salienta-se que para que haja a comunicação integrada é preciso que já exista uma 

comunicação nas organizações, pois, o primeiro passo para que a estruturação de uma 

comunicação integrada aconteça é o desenvolvimento de uma comunicação geral bem 

definida e estrategicamente pensada. 

 

  

2.4.1 Comunicação nas Organizações Cooperativas  

 

Segundo conceito apresentado no Congresso Centenário da Aliança Cooperativista 

Internacional (1995) “cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais 

comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida.”4 

Brezolin e Riesgo (1988, p.5) contribuem dizendo que cooperativismo “consiste na 

filosofia da busca do social através do econômico, com o objetivo de resolver os interesses 

comuns com base na participação efetiva dos indivíduos que integram esse processo.” 

Já Felício (1993, p.11) acredita haver duas acepções sobre o assunto,  

por um lado, designa o sistema de organização econômica que visa a eliminar os 
desajustamentos sociais oriundos dos excessos da intermediação capitalista; por 

                                                 
4 Informação retirada do site: www.unimedjp.com.br - Congresso Centenário da Aliança Cooperativista 
Internacional foi realizado em setembro de 1995, em Manchester, na Inglaterra. 
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outro, significa a doutrina corporificada no conjunto de princípios que devem reger 
o comportamento do homem integrado naquele sistema. 

Um exemplo onde a comunicação nas organizações cooperativas é praticada é na 

Cooperativa de Serviços Médico – Unimed que vai ser descrita a seguir. Ambiente onde foi 

realizado o estudo de caso. 

 

 

2.4.2 Unimed5     

       

Com pioneirismo na área de cooperativa médica a Unimed foi fundada em 

Santos/São Paulo, no ano de 1967 pelo Dr. Edmundo Castilho. A constatação do problema da 

carência da assistência médica oferecida no estado e no país fez com que o sistema 

cooperativo surgisse. Após alguns anos a Unimed já existiria em vários Estados e hoje atua 

em todo o território brasileiro.        

 O crescimento rápido da cooperativa e o aumento de sedes pelo país fizeram com que 

na década de 70 surgisse as Federações Unimed. Isto ocorreu para que os procedimentos 

utilizados fossem padronizados e pudesse ocorrer uma troca de informações e experiências 

entre Unimeds do mesmo estado. Seguindo este pensamento em 1975 foi criada a 

Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed Brasil, esta é a entidade máxima 

do Sistema Unimed e que incorpora as Federações e Singulares do Brasil.  Segundo Cristiane 

Melito Valério (2007), “atualmente esse Sistema tem 30% de participação no mercado 

nacional de planos de saúde, atendendo 14,5 milhões de clientes. São 376 cooperativas com 

abrangência em 74,9% do território nacional, nas quais 103 mil médicos cooperados 

desenvolvem suas atividades. Para subsidiar as Unimeds de cada estado, surgiram as 

Federações.           

 Em 25 de junho de 1972, com o nome de FECOMED foi fundada a  Federação do Rio 

Grande do Sul. Hoje chamada de UNIMED/RS - Federação das Cooperativas Médicas do Rio 

Grande do Sul Ltda. É Constituída por 30 Cooperativas e controla a Uniair Transporte 

Aeromédico no estado.É a Federação que coordena as ações político-institucionais do Sistema 

e auxilia as filiadas nos processos administrativos-operacionais, educacionais, de 

comunicação e marketing. Sendo uma das vinculadas a Federação Unimed/RS a Unimed 

Santa Maria inaugura no mesmo ano.       

 Após dezoito dias que a Fundação/RS iniciou a execução dos seus trabalhos, em Santa 

                                                 
5 Informações retiradas do site: http://www.unimed.com.br 
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Maria a Unimed foi fundada. No dia 13 de julho de 1972 por um grupo de 75 médicos da 

cidade, a 5ª regional da Unimed foi implantada.  Um dos fundadores e primeiro presidente foi 

o médico João Eduardo de Oliveira Irion. No primeiro ano de Unimed Santa Maria a sede 

própria já começou a funcionar na Rua Professor Braga e com um número de 100 cooperados.                                 

 Foi a 5ª Unimed a surgir no Estado, segundo dados da instituição, atende mais de 135 

mil usuários, possui 700 médicos cooperados em 50 especialidades, dispõe do sistema de 

medicina preventiva, atendimento domiciliar, medicina do trabalho, pronto atendimento, 

S.O.S e dois hospitais próprios. Em sua região de abrangência, a Unimed Santa Maria possui 

9 regionais (Agudo, Faxinal do Soturno, Jaguari, Restinga Seca, Santiago, São Francisco de 

Assis, São Gabriel, São Pedro do Sul e São Sepé) que atendem 28 municípios (Cacequi,Capão 

do Cipó,Dilermando de Aguiar,Dona Francisca,Formigueiro ,Itaara, Ivorá, Santa Margarida 

do Sul, São Martinho Da Serra, São João do Polêsine, São Vicente do Sul, Silveira Martins, 

Toropi, Unistalda, Vila Nova do Sul, Mata, Nova esperança do Sul e Nova Palma) o que 

totaliza  500 colaboradores entre administrativo e profissionais da saúde.        

No ano em que completa 36 anos, a Unimed Santa Maria passará por mais uma 

eleição feita em Assembléia Geral, em que os cooperados elegem a comissão que comandará 

a cooperativa pelos próximos 3 anos, hoje a  Diretoria Executiva é composta pelo presidente 

Dr. Ernani Clóvis Bulow, pelo Vice- presidente Dr. José Antonio Goi e pelo Superintendente 

Dr.  Gilberto Biazus Adames.        

 Sua missão é “promover a assistência integral à saúde, oferecendo produtos e serviços 

de qualidade à maior parcela da população, gerando a satisfação de todos os envolvidos” e 

tem com visão, “ser modelo de excelência em assistência à saúde”. 

Na comunicação organizacional que vem sendo utilizada na Unimed Santa Maria, o 

trabalho de relacionamento com os funcionários é feito através de palestras, gincanas, eventos 

comemorativos, etc. Já para o público-alvo externo as ações são de promoções de venda, 

publicidade e marketing social.  

No decorrer do trabalho será feita uma descrição das ações de comunicação 

utilizadas pela Unimed Santa Maria. 
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3 METODOLOGIA  
 
 

Para que este estudo seja efetivado, primeiramente foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, que segundo Michel (2005, p. 32) “é uma fase da pesquisa cujo objetivo é 

auxiliar na definição de objetivos e levantar informações sobre o assunto objeto de estudo”. 

Sua natureza será qualitativa, que segundo Jung (2004, p. 142) “é utilizada como instrumento 

ou ferramenta para a descoberta de novos conhecimentos”. A pesquisa qualitativa serve para 

que se possa examinar a fundo o objeto de estudo.  

na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 
mas convence na forma da experimentação empírica, a partir de análise feita de 
forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação 
lógica das idéias, pois os fatos em Ciências Sociais são significados sociais, e sua 
interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da 
realidade. (MICHEL. 2005, p. 33). 

 
O método utilizado foi o estudo de caso, pois uma empresa será analisada e estudada 

a fundo para que os objetivos desta pesquisa sejam concluídos. Para Lima esse método, 

corresponde a uma das formas de realizar uma pesquisa empírica de caráter 
qualitativo sobre um fenômeno em curso e em seu contexto local. Parte da premissa 
de que é possível explicar um determinado fenômeno com a exploração 
intensa/exaustiva de uma única unidade de estudo (estudo de caso holístico) ou de 
várias unidades de estudo (estudo de casos múltiplos, segmentado, ou comparativa 

case method), para possibilitar a elaboração de exercícios de análise comparativa. 
(2004, p.31). 

 
Roesch (2006, p.155) diz que o estudo de caso “é uma estratégia de pesquisa que 

busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto”. “Através de um estudo 

de caso é possível explicar ou descrever um sistema de produção no âmbito particular ou 

coletivo. Assim, este procedimento é considerado uma ferramenta para quem têm por 

finalidade entender ‘com’ e ‘por que’ funcionam as ‘coisas’”. (JUNG. 2004, p.158). Yin 

(2001) afirma que o estudo de caso é empírico e investiga um fenômeno atual dentro do 

contexto da realidade. 

Como técnicas foram utilizadas a observação direta e entrevista. A observação 

ocorreu diariamente no ambiente da Unimed Santa Maria.  Esta técnica não consiste apenas 

em ver e ouvir, mas ela também examina fatos ou fenômenos que se deseja estudar. 

(MICHEL, 2005).  

“A observação apresenta como principal vantagem, em relação a outras técnicas, a de 

que os fatos são percebidos diretamente, sem qualquer intermediação. Desse modo, a 
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subjetividade, que permeia todo o processo de investigação social, tende a ser reduzida”. 

(GIL.2006, p. 110). Michel (2005) informa que existem oito tipos de observação: sistemática, 

assistemática, participante, não participante, individual, em grupo, na vida real e em 

laboratório. Para identificar as estratégias de comunicação utilizadas na Unimed Santa Maria 

a observação foi não participante, individual e da vida real. Não participante porque foi 

passiva, onde o observador tomou contato com a realidade estudada, mas não se envolveu 

pelas situações ocorridas durante a pesquisa. Individual e da vida real, pois houve apenas um 

pesquisador em um ambiente real de trabalho em uma cooperativa.  

A segunda técnica que foi desempenhada foi a entrevista em profundidade, que 

ocorreu com a assessora de comunicação da Unimed Santa Maria, Fabrise Müller no dia 16 de 

abril na sede da Unimed Santa Maria, e com  Rosane Martins analista de Comunicação da 

Unimed Federeção/RS no dia 5 de maio no Park Hotel Morotin. As entrevistas foram 

gravadas e posteriormente transcritas. “A entrevista é bastante adequada para obtenção de 

informações acerca do que as pessoas sabem, crêem esperam, sentem ou desejam, pretendem 

fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das 

coisas precedentes.” (GIL. 2006, p. 117). Michel acredita que,  

a entrevista é considerada um instrumento de excelência da investigação social, pois 
estabelece uma conversação face a face, de maneira metódica, proporcionando ao 
entrevistado, verbalmente, a informação necessária. Por isso, melhores resultados de 
uma entrevista serão obtidos se aplicada aos grupos tático e gerencial da empresa 
(chefes, gerentes, coordenadores) e ao grupo estratégico (alta administração). 
Excepcionalmente, é aplicada a grupos estratégicos, envolvidos com o problema em 
questão, ou com algum tipo de liderança informal atuante na empresa. (2006, p. 42).  

 
Através da pesquisa qualitativa e do método do estudo de caso e as técnicas que 

foram utilizadas, foi possível perceber as estratégias que são utilizadas pela Unimed Santa 

Maria e o tipo de comunicação que é praticada dentro da empresa. 
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4 A COMUNICAÇÃO NA UNIMED SANTA MARIA  

 

Como já citado por Tavares (2007) comunicação subentendesse qualquer forma de 

comunicação: oral, escrita, simbólica ou gestual eletrônica. É através dela que as empresas 

podem disseminar suas metas e imagem perante o público, prospectar clientes e gerar 

satisfação tanto dos seus dirigentes quanto dos seus clientes. 

A comunicação na Unimed Santa Maria é dirigida por uma Assessora de 

Comunicação e é esta pessoa que viabiliza o processo de comunicação interno e externo da 

empresa. Formada em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre 

em Comportamento do Consumidor pela PUC – RS, e estudante do MBA Gestão Empresarial 

pela Fundação Getulio Vargas, Fabrise de Oliveira Muller é a responsável pelo setor desde 

2004. Segundo ela, a Unimed trabalha a comunicação à aproximadamente quinze anos. 

A assessoria de comunicação na Unimed Santa Maria é supervisionada pelo Diretor 

de Mercado Dr. Hairton Copetti, também vice-presidente da cooperativa. É através desta 

direção que as verbas para patrocínio e veiculação são disponibilizadas. Todo o material de 

divulgação que venha da agência ou cotas de patrocínio deve ser apresentado ao Dr. Copetti, 

ele deve sempre ter conhecimento de tudo que está acontecendo em relação à comunicação da 

Unimed Santa Maria. A gerente geral Elvane Lehr Sisto também toma conhecimento de todo 

o material veiculado externa e internamente, pois ela precisa ter controle dos investimentos 

que estão sendo feitos. 

Dentro das assessorias de comunicação das Unimeds, a Unimed Brasil, também 

chamada de Confederação tem uma grande atuação, pois ela tenta fazer com que as Unimeds 

trabalhem de uma forma que a marca Unimed seja sempre utilizada corretamente e que as 

campanhas criadas pelas singulares transmita a mesma mensagem. É disponibilizado para 

todas as Unimeds do país um login e senha de acesso para o brandcenter
6, é nesse espaço que 

é demonstrado como a marca deve ser utilizada, o posicionamento e os temas que as 

campanhas devem ser feitas.  

Além do brandcenter a Confederação disponibiliza um Portal, onde alguns 

colaboradores têm acesso e encontram materiais que ajudam no seu desempenho profissional. 

Na área de marketing existe a disponibilidade de donwload de campanhas que a Unimed 

Brasil cria exatamente para que as singulares de todo o país possam ter acesso e veicular nas 

suas regiões. Essas campanhas geralmente são de datas comemorativas nacionais e algumas 

                                                 
6 Central da Marca Unimed, informações sobre a marca são disponibilizadas através de um site. 
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mundiais.   Uma vez a cada ano acontece o Encontro Nacional de Marketing e Comunicação 

da Unimed Brasil, em que todos os profissionais da área vão até São Paulo para discutir 

estratégias e ações para o próximo ano, é lá que são reforçadas todas as ações que devem ser 

realizadas pelas Unimeds. 

No Rio Grande do Sul existe a Federação Unimed RS, os profissionais de marketing 

e comunicação que atuam nessa singular reforçam os trabalhos realizados na Unimed 

Confederação, aqui no Sul eles também procuram fazer projetos para que a marca seja 

corretamente utilizada, que as campanhas sejam produzidas dentro dos temas solicitados. 

Segundo Martins (2008) “é difícil trabalhar com uma comunicação institucional focada e 

direcionada, por serem singulares completamente independestes, mas o propósito da 

federação é trabalhar o lado institucional e fortalecer a marca no Estado e se alinhar a Unimed 

Brasil.”  

Para que a comunicação institucional seja fortalecida, a Federação utiliza a mídia, 

com anúncios produzidos pela Agência de Propaganda Martins e Andrade e procura  unir as 

singulares no Comitê de Marketing . Esse comitê tem a finalidade de trazer as singulares uma 

vez por mês para Unimed Rio Grande do Sul para trocar conhecimentos e fazer com que as 

Unimeds do estado trabalhem juntas. Essas pessoas se dividem em grupos como: 

relacionamento com o cooperado, relacionamento com o cliente, gestão da marca, promoção 

de vendas e medicina preventiva. Esses grupos trocam idéias e produzem ações para que as 

Unimeds do Estado coloquem em prática, um exemplo é a promoção de vendas que está 

sendo realizada pelas Unimed participantes do Comitê de Marketing.  

Em Junho, a Unimed RS estará promovendo em Santa Maria uma Convenção 

Estadual de Marketing, onde serão ministradas palestras e workshops para que cada vez mais 

os profissionais se atualizem a trabalhem em prol da marca Unimed.  

  

 

4.1 A MARCA UNIMED 

 

A Unimed disponibiliza para seus colaboradores da área de marketing um 

direcionador para a marca (dentro do brandcenter), que serve para guiar as peças que serão 

desenvolvidas dentro dos 8 atributos que compõem a sua personalidade. (Ver figura 1) 

 
A Unimed é a maior cooperativa médica do mundo, que se orgulha de ser brasileira. 
Acredita na diversidade, na sinergia, na singularidade, na interdependência e na 
união como filosofia de vida. 
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Investe na valorização dos médicos e pratica uma medicina humana, ampla e 
preventiva. Por isso, cuida das pessoas com leveza, proximidade e alegria. 
Incentiva a busca equilibrada do bem-estar e da felicidade em todos os momentos 
como melhor forma de prevenção e promoção da saúde. 
Amplia seu papel no mundo para além de seu próprio negócio através do 
comprometimento com as transformações sociais. (BRANDCENTER UNIMED, 
2008) 

 
Figura 1: Direcionador da Marca Unimed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brandcenter Unimed, 2008 

 

Os atributos que a Unimed quer passar com a sua marca são os seguintes: 1) 

Próxima; 2) Agregadora; 3) Comprometida; 4) Visionária; 5) Inspiradora; 6) 

Potencializadora; 7) Brasileira e 8) Disseminadora. O brandcenter (2008, p. 6) ainda informa 

que “tudo o que a Unimed faz deve ter, pelo menos, uma dose de cada atributo, ou seja, um 

nível de preenchimento.”  

A respeito das cores utilizadas pela comunicação têm-se o seguinte 

 
A cor desperta emoções e se comunica diretamente com nossos sentidos. É ela que 
estimula e contribui para que alguns sentimentos sejam associados à marca 
Unimed. Por isso, as cores têm de ser escolhidas com cuidado, não apenas para 
compor a nossa marca, mas para expressar toda a consistência de sua personalidade. 
Os olhos registram os padrões cromáticos e fazem associações que nos remetem a 
sensações diversas. Os tons quentes despertam a atenção. São eles que traduzem a 
energia, a proximidade e o calor. Já os tons frios são menos emocionais e nos 
falam de tecnologia, racionalidade e precisão. 
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As cores da natureza foram a inspiração principal para a paleta da Unimed. Tons 
que nos remetem a folhas, à terra e a cores marcantes de um dia ensolarado. 
Verde Unimed e verdes das plantas e das florestas. 
Azul do céu e do mar. 
Laranja e amarelo dos dias ensolarados. 
Marrom da terra. 
Bege das areias e das palhas. 
A paleta Unimed é formada por uma seleção de cores que se relacionam e dão 
autenticidade à marca e à linguagem visual como um todo. (BRANDCENTER 
UNIMED, 2008) 

  
  

As cores da comunicação da Unimed permitem várias possibilidades de uso, mas 

estas possibilidades devem estar inseridas dentro de alguns critérios indicados no brandcenter 

(2008). São elas: ter sempre a presença do verde-escuro Unimed; só utilizar a paleta 

secundária quando a comunicação contemplar, pelo menos, duas cores primárias; as cores 

devem ser sempre aplicadas com 100% da sua opacidade e nunca com degradê ou 

transparência; escolher as opções da paleta secundária para comunicação de programas e 

submarcas Unimed. 

Outro ponto importante que deve ser seguido é o uso de uma tipografia padrão, já 

que a família tipográfica traduz a personalidade de uma marca. Assim, a marca Unimed foi 

desenhada especialmente para uso próprio, a partir das suas diretrizes estratégicas e deve ser 

usada em todos os materiais impressos Unimed, sinalizações e nas suas submarcas 

tipográficas. 

“A estrutura da fonte tem como proposta principal ser a combinação do logotipo e do 

símbolo, para dar consistência à marca através de caracteres que são uma mistura de formas 

puras com alguns detalhes geométricos. (Ver figura 2) Observe que as terminações angulares 

se assemelham muito ao símbolo Unimed.” (BRANDCENTER UNIMED, 2008, p.10) 

Figura 2: Tipografia da Unimed 

 

 

 

 

 

Fonte: Brandcenter (2008, p. 10) 
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As informações que a Unimed disponibiliza para seus colaboradores funcionam 

como bases para a comunicação da marca e ajudam a comunicação a se expressar em todos os 

pontos de relacionamento com seus públicos. Dentro deste contexto existe a comunicação 

interna e externa da Unimed Santa Maria, é através destas comunicações que a cooperativa 

promove a sua marca e os seus serviços. 

 

4.2 A COMUNICAÇÃO INTERNA 

 
A comunicação interna já citada por Leite (2005) são as interações, os processos de 

trocas, os relacionamentos dentro de uma empresa ou instituição, na Unimed Santa Maria 

Muller (2008) afirma que a comunicação interna acontece através de emails, intranet, o uso 

dos murais e as reuniões gerenciais.  

Além disso, acontecem palestras, eventuais promoções, e o Informativo da CIPA 

(Comitê Interno de Prevenção de Acidentes).  Essa comunicação também dirigida pelo setor 

de assessoria, acontece através do projeto UniAtiva (Ver figura 3), este projeto enfatiza a 

comunicação interna e incentiva a integração dos funcionários. Com mais de quatrocentos 

funcionários, entre sede administrativa, dois hospitais, pronto atendimento e S.O.S., a maneira 

encontrada para estimular a participação dos colaboradores foi um programa de pontos dentro 

do projeto. 

Figura 3: Logomarca do Projeto UniAtiva 

 

 

    

 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 

 

O UniAtiva que iniciou em março de 2007, teve eventos como a palestra do Dia da 

Mulher que foi ministrada pelo psicólogo César Bridi e o Concurso Fotográfico Um Click de 

Mãe (Ver figura 4) que estimulou as colaboradoras mães a enviar uma foto divertida e 

concorrer uma cesta de produtos de beleza e o filho (a) um mp3, e para todas as mamães foi 

oferecido um cofeebreak com música ao vivo no auditório da sede administrativa em Santa 

Maria, RS. 
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Figura 4: Cartaz Concurso Fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 

 

O informativo da CIPA7 e a campanha do ANTECIPAÇÃO8 (Ver figura 5), servem 

para informar os colaboradores do assuntos internos e dar dicas de saúde. A cada mês um 

informativo é publicado e também o tema do Antecipação, que são cartazes e folders 

distribuídos internamente, muda.  

Figura 5: Folder Antecipação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 

                                                 
7 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
8 Campanha Interna de informações sobre cuidados com a saúde. 
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A intranet é outra forma de comunicação, com uma nova formatação desde abril de 

2008, ela serve para o setor de assessoria publicar informações pertinentes aos colaboradores, 

também facilita na busca de informações como ramais, nomes de colaboradores, etc. 

Além das ações do UniAtiva os colabores recebem cartões de aniversário (Ver figura 

6) e em datas especiais cartazes nos murais e por email. Está sendo iniciado o projeto de 

reabertura da biblioteca, onde os colaboradores terão um espaço para a leitura e poderão levar 

os livros para suas casas. 

 

Figura 6: Cartão de Aniversário dos Colaboradores 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 

 

Além das ações descritas, existem ainda as ações de comunicação externa, que são 

direcionadas ao público externo, sendo eles, clientes e cooperados da Unimed Santa Maria. 

 

 

4.3 A COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 
 Minicucci apud (Tomasi e Medeiros, 2007, p. 63) informa que “uma boa organização 

deverá possuir um sistema de comunicação eficiente, visto que dificilmente há um aspectro da 

tarefa do administrador que não envolva comunicação. 

 Tomasi e Medeiros (2007, p. 63) ainda informam que 

Toda a ação de comunicação empresarial deve manter implícitas mensagens como: 
(1) somos bons cidadãos; (2) nossos produtos e serviços são excelentes; (3) temos 
respeito por nossos clientes; (4) temos respeito por nossos acionistas; (5) somos uma 
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empresa bem administrada; (6) temos tradição; (7) somos éticos; (8) somos bons 
clientes; (9) somos bons patrões; (10) é bom trabalhar em nossa empresa; (11) 
nossos administradores, gerentes, técnicos são experientes. 
 

Neste sentido, a comunicação de uma empresa deve estar atenta também com o 

público externo, principalmente com o público formador de opinião e levar em consideração 

que uma comunicação completa é muito importante para o ajustamento de toda a organização, 

seja de forma interna ou externa. 

A Comunicação externa da Unimed Santa Maria acontece através dos meios de 

comunicação disponíveis na região central. A Cia de Propagandas é a agência que atende a 

Unimed Santa Maria, é através dela que os anúncios são produzidos e veiculados. Além de 

sua mídia fixa, a Unimed patrocina eventos e presta auxílio com suas ambulâncias, além de 

disponibilizar uma verba anual para ações sociais. Muller (2008) comenta que  

a comunicação com os nossos clientes acontece através da mídia de massa, temos 
contratos com TV, algumas rádio que atingem a região central e possuímos o nosso 
Jornal próprio que é o Viver Unimed [...] além das campanhas específicas que 
geralmente são três ao ano”  

 
A seguir encontra-se a descrição de todas as ações utilizadas. 

 

 

Viver Unimed 

O jornal bimensal Viver Unimed existe para divulgar as ações realizadas na Unimed 

Santa Maria. Ele é dirigido a cooperados, fornecedores, clientes e a sociedade em geral. É 

produzido pelo setor de assessoria de comunicação e pela Cia de Propagandas que faz a 

diagramação do mesmo. Com uma tiragem de 10.000 exemplares ele é enviado a todos os 

cooperados, a clientes empresariais e assistenciais e as empresas anunciantes. São vendidos 

espaços para anúncios, em dois tamanhos meio rodapé e rodapé, geralmente os anunciantes 

são laboratórios ou empresas ligadas à área da saúde. (Ver figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 
 

Figura 7: Jornal Viver Unimed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 

 
 
Fachadas padrão 
 
 A Unimed Santa Maria está iniciando um processo de padronização das fachadas das 

suas sedes. Desde a inauguração da sede própria em Santiago, as fachadas estão sendo 

revisadas e trocadas por uma fachada padrão igual à sede em Santa Maria. Com mais de dez 

regionais, o objetivo é melhorar a comunicação visual e valorizar a marca Unimed.  

 

Figura 8: Fachada da Regional Santiago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 
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 Estas fachadas com adesivação de fotos que mostram pessoas felizes seguem o 

posicionamento que a Unimed tem perante aos clientes, que é de um plano de saúde que traz 

segurança e alegrias as pessoas. A cia. De Propagandas é a responsável pela produção deste 

material. 

 

Anúncios da Unimed Santa Maria no ano de 2008  

 O ano de 2008 iniciou com a continuação da veiculação dos anúncios da campanha 

que começou em novembro de 2007. Esta campanha promocional de final de ano foi 

produzida pela  Cia. De Propaganda e adaptada para continuar sendo veiculada mesmo depois 

que a promoção tivesse fim. Ela mostra como a Unimed se preocupa com o atendimento dos 

seus clientes, e assim disponibiliza mais de setecentos médicos em cinqüenta especialidades 

para atendê-los no que for preciso. As mídias utilizadas foram televisão, jornal e rádio. Outros 

anúncios de comemoração de datas especiais foram veiculados apenas nos jornais, como o do 

dia da mulher, dia mundial da saúde, dia do trabalhador, dia das mães e aniversário de Santa 

Maria. (Ver figura 9) 

 

Figura 9: Campanha Promocional de Final de Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 

 

 
O anúncio, veiculado no Diário de Santa Maria e A Razão, de Dia Mundial da Saúde 

(Ver figura 10) mostrou como a Unimed preocupa-se com o bem-estar de seus clientes. Ela 

demonstra que mesmo tendo todo o auxilio quando for necessário ao cliente, de que o que 

realmente importa é a prevenção das doenças com a qualidade vida.   
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Figura 10: Anúncio do Dia Mundial da Saúde 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 

 

O anúncio que segue, foi veiculado no Diário de Santa Maria e A Razão, foi 

direcionado à todos os cooperados e trabalhadores da Unimed Santa Maria, pois é através 

deles que todos os processos inclusos em um plano de saúde se tornam possíveis. (Ver figura 

11) 

Figura 11: Anúncio do Dia do Trabalhador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 
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Outro anúncio desenvolvido foi para comemorar o aniversário da cidade de Santa 

Maria, RS. O mesmo foi desenvolvido pela Cia de Propagandas e veiculado no jornal A 

Razão e no jornal Diário de Santa Maria. Como é um acontecimento regional, foi uma ação de 

comunicação apenas da Unimed Santa Maria que não teve nenhuma relação com outras 

Unimeds. (Ver figura 12) 

 

Figura 12: Anúncio Aniversário de Santa Maria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 

 

Anúncios Dia da Mulher e Dia das Mães 

 Como já foi citado anteriormente a Confederação – Unimed Brasil, disponibiliza um 

Portal, onde os colabores tem acesso e podem se informar sobre diversos assuntos, neste 

portal os profissionais da área de comunicação tem acesso a campanhas que são produzidas 

para que todas as Unimeds do país possam veicular em suas regiões. Em duas datas 

comemorativas a Unimed Santa Maria veiculou estas campanhas em parceria com a Cia de 

Propagandas. 

 Dia da Mulher - "Felicidade: toda mulher merece". Esse é o tema da campanha. Ela 

tem um layout colorido e moderno, as peças estimulam a importância de se comemorar esta 

data importante. As peças disponíveis para download foram: anúncios, outdoor, spot, cartaz, 

emails marketing e camisetas, as utilizadas pela Unimed Santa Maria foram anúncio e email 

marketing. (Ver figura 13) 
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Figura 13: Anúncio Dia da Mulher 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal Unimed 

 

Dia das Mães - “Mãelogia” (Ver figura 14) foi o tema da campanha, ela é a 

especialidade do cuidado, carinho, amor e proteção. Todas as mulheres nascem com este 

instinto, mas é quando ela se torna mãe que estes sentimentos afloram. Algumas peças 

apresentam o conceito e outras apenas dão suporte à campanha. As peças disponibilizadas 

para download foram: anúncios, outdoor, banner para site, email marketing, cartazes, banner, 

hot site, ações de relacionamento e spot. A Unimed Santa Maria anunciou no Diário de Santa 

Maria e Jornal A Razão e enviou email marketing para as colaboradoras.  

 

Figura 14: Anúncio Dia das Mães 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

  
Fonte: Portal Unimed 
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WebCards 

 Um novo meio começou a ser utilizado pela área de comunicação da Unimed Santa 

Maria, para parabenizar os cooperados foram criados webcards para envio nos dias em que 

são comemoradas as suas especialidades. Essa ação foi muito bem recebida, pois a cada envio 

de webcard alguns dos cooperados retornam agradecendo a ação. (Ver figuras 15 e 16) 

 

 Figura 15: WebCard Obstetras       Figura 16: WebCard Oftalmologistas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 

 

Campanha De Amigo Para Amigo - Unimed 

 A campanha de Amigo para Amigo da Unimed, foi uma iniciativa do Grupo de 

Promoção de Vendas dentro do Comitê de Marketing da Federação. O grupo planejou toda a 

campanha e a agência de propaganda Taos de Santa Cruz do Sul foi quem produziu. As 

Unimeds que tivessem interesse em participar, deveriam mandar as quantidades dos materiais 

para que fossem disponibilizados. A Unimed Santa Maria, por contar com o trabalho de uma 

agência de propaganda Santamariense, disponibilizou 10% da comissão da campanha para a 

Cia de Propagandas. Um material explicativo foi produzido para que cada Unimed tenha 

conhecimento do regulamento da promoção. (Ver figura 17) 

Ela teve a duração de cinqüenta e seis dias e consistiu na indicação de um amigo, 

quem indicar um amigo ganha uma mochila com kit especial Unimed, o amigo também ganha 

o presente e mais 50% de desconto na primeira mensalidade; quem não tem plano de saúde 

Unimed também pode indicar. Além disso, os colaboradores Unimed também participaram e 

ganharam o mesmo prêmio pela indicação, já os vendedores preencheram um cupom para 

cada plano fechado, para 1.000 cupons preenchidos um prêmio é sorteado, os prêmios são 

TVs de 29’, mp4, câmeras digitais e computadores. A Unimed Santa Maria, está anunciando 

em  Tv, rádio e jornal, a Cia de Propagandas que realizou o plano de mídia.  
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Figura 17: Material da Promoção De Amigo Para Amigo -  Unimed 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivos internos Unimed Santa Maria 

 
 

Ações Sociais 

A Unimed Santa Maria, apóia projetos que possuam a Lei de Incentivo à Cultura, ela 

disponibiliza uma verba anual que é descontada do IPTU9 e ISSQN10. No ano de 2008 a 

Unimed apoiará oito projetos santamarienses. São elas: “150 Motivos para Admirar Santa 

Maria” que consiste na publicação de uma revista em comemoração aos 150 anos de Santa 

Maria; Oficina de Percussão – Cuíca, onde mais de 300 jovens entre 09 e 17 anos de Escola 

Públicas aprendem arte e a prática musical; Estação das Artes é um projeto que tem como 

proposta quatro espetáculos teatrais no ano de 2008; O Livro Livre dentro da Feira do Livro 

de Santa Maria são bate-papos, espetáculos teatrais, etc.; e o Prevenção na Escola que são 

pelas teatrais apresentadas em escolas públicas que tem por objetivo falar da prevenção de 

doenças, da gravidez na adolescência, etc. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
9 Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana 
10 Imposto sobre serviços de qualquer natureza com exceção dos impostos compreendidos em Circulação de 
Mercadorias. 
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4.4 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

 

Yuka (2008, p.1) acredita que a comunicação integrada de marketing  

começa a ser hoje uma realidade, não podendo mais fazer uma separação entre a 
comunicação institucional e a comunicação mercadológica, como não se pode 
separar o produto ou serviço da organização. Portanto, a integração das atividades 
será possível pela ação conjunta de profissionais de várias áreas, em ações 
conjugadas, garantindo coerência da linguagem, racionalizando atividades e, ao 
mesmo tempo, respeitando as diferenças e especificidades de cada setor.  
 

Sendo assim, para que haja comunicação integrada é preciso que as comunicações 

internas e externas trabalhem de forma planejada e unificada. Neste processo não são 

permitidas ações fragmentadas e todos os públicos devem estar informados sobre as ações.  

Na Unimed Santa Maria ainda não se pode dizer que ocorre a comunicação integrada 

de uma forma completa, pois nem todos os públicos tomam conhecimento das estratégias 

utilizadas. Na Comunicação Integrada de Marketing as ações devem ser planejadas e 

realizadas por profissionais de Comunicação Social de várias áreas – Jornalistas, Publicitários 

e Relações Públicas, trabalhando de uma forma integrada. No entanto, na Unimed Santa 

Maria existe apenas um profissional da área de Relações Públicas que planeja e executa as 

ações de marketing. Yuka (2008,p.1) ainda afirma que 

a idéia de comunicação integrada é a coordenação de mensagens para um impacto 
máximo. Este impacto é obtido através da SINERGIA, as conexões que são criadas 
na mente de um receptor como resultado de mensagens que se integram para criar 
um impacto de poder maior do que qualquer mensagem individual por si só. As 
mensagens são transmitidas através de diferentes veículos e provenientes de 
diferentes fontes que, quando integradas, irão unir-se para criar estruturas de 
conhecimento no receptor. A comunicação integrada só é eficiente se criar sinergia 
entre as mensagens (atos simultâneos). 
 

Neste sentido, é possível perceber que a Unimed Santa Maria tem procurado passar a 

mesma mensagem em diferentes meios em suas campanhas, mas o site, por exemplo, aborda 

uma mensagem diferenciada em relação às campanhas realizadas. Por possuir dois públicos 

externos, muitas vezes torna-se complicado transmitir a mesma mensagem, já que a 

linguagem direcionada aos cooperados é diferente da direcionada aos clientes. Mesmo assim, 

a Unimed Santa Maria procura trabalhar com novas mídias, para que seja possível a conquista 

de novos clientes e satisfação dos seus cooperados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Unimed Santa Maria é uma cooperativa e conta com mais de quatrocentos 

colaboradores, setecentos médicos cooperados, possui dez regionais e dois hospitais. Sua 

estrutura física é grande e procura atender da melhor maneira os seus clientes e cooperados. 

Há 36 anos no mercado Santamariense ela sempre foi presidida por médicos que integram o 

Conselho Administrativo e Fiscal da cooperativa.  

A sua comunicação de marketing acontece através de uma Assessoria de 

Comunicação que planeja e executa as ações. Fabrise Müller, profissional de Relações 

Públicas foi a responsável pela comunicação da Unimed Santa Maria de 2004 até o primeiro 

semestre de 2008. Na seqüência, a profissional designada para a função será a publicitária 

Andressa Dembogurski Ribeiro. 

A comunicação organizacional da Unimed Santa Maria acontece de forma 

diferenciada entre os aspectos de comunicação interna e externa. A interna acontece através 

das reuniões gerenciais, pelo Informativo da Cipa, através dos murais, além das ações do 

Projeto UniAtiva.  Esta comunicação é direcionada aos colaboradores e pretende informá-los 

dos acontecimentos internos e motivá-los a trabalhar pela Unimed Santa Maria.  Já a 

comunicação externa é direcionada a dois públicos distintos, os clientes e os cooperados.  

No ano de 2008 as ações direcionadas à prospecção de clientes foram: a campanha 

promocional que iniciou no final de 2007 e a campanha promocional De Amigo Para Amigo, 

que teve início em maio de 2008. Além disso, as ações institucionais foram: Anúncio do Dia 

Mundial da Saúde, Dia da Mulher, Dia do Trabalhador, Dia das Mães, 150 anos de Santa 

Maria. E ainda aos cooperados foram enviados webcards nas datas das suas respectivas 

especialidades, por exemplo, Dia do Obstetra, do Oftalmologista, etc. O Jornal Viver Unimed 

é a ação de comunicação externa que se encaixa em teorias citadas no referencial teórico deste 

trabalho, pois torna a cooperativa conhecida pelos clientes e cooperados, e é através dele que 

os acontecimentos que envolvem a cooperativa são divulgados ao público externo. 

Além disso, existe através da Confederação Unimed e da Federação Unimed-RS 

ações que envolvem todas as singulares e que muitas vezes são utilizadas pela Unimed Santa 

Maria. Esses materiais são disponibilizados através do Portal da Unimed e por e-mail, a 

veiculação delas pode ser aprovada ou não pela assessora de comunicação, no dia dos 

namorados a campanha disponibilizada no portal não foi utilizada, pois, a assessoria de 

comunicação não achou oportuno em virtude das necessidades locais.  
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Em contra partida em algumas situações a Confederação não disponibiliza materiais 

e nestes casos, o mesmo é solicitado à agência de propaganda local. Estas ações servem para 

unir a marca Unimed e trabalhar de forma unificada, mesmo que a comunicação integrada 

ainda demore algum tempo para ser completa em todo o sistema Unimed. Essas ações servem 

para que todas as Unimeds disponibilizem algum tipo de material publicitário. Elas podem ser 

vistas positivamente, pois a marca Unimed está sendo utilizada da mesma maneira em 

diversos lugares, mas é preciso ter cuidado com o conteúdo dos anúncios, pois a 

regionalização existente no Brasil é diversa, sendo assim, o que pode ser bom para o Rio 

Grande do Sul pode não ser para a Bahia, por exemplo. 

Outro exemplo de uso de Campanhas disponibilizadas pela Federação Unimed – RS 

é a campanha De Amigo para Amigo, esta campanha é muito parecida com a campanha 

promocional de Final de Ano, em que na indicação de um amigo os dois ganhavam descontos. 

Por motivos administrativos a Unimed Santa Maria adquiriu a campanha, mesmo tendo outros 

benefícios que deveriam ser ressaltados neste momento, o Hospital Dia, por exemplo. 

Com o estudo realizado foi possível perceber que mesmo possuindo site, uma 

agência de propaganda que atende suas necessidades e utilizar várias ferramentas de 

comunicação, a comunicação integrada ainda não acontece na Unimed Santa Maria, as ações 

muitas vezes acabam sendo fragmentas e a maior falha detectada é o mau aproveitamento do 

site da Unimed Santa Maria. O site poderia ser mais funcional e interativo, as atualizações 

deveriam ser semanais e com mais conteúdo. Mas isso não ocorre, pois o fluxo de trabalho do 

departamento de informática é grande e ainda não foi autorizado que uma empresa 

terceirizada realize este trabalho. É visível a consciência do setor de assessoria de 

comunicação que o uso correto dessa ferramenta é muito importante, mas por questões 

hierárquicas as regras devem ser cumpridas.  

Além disso, a falta de comunicação interna dificulta o trabalho dos colaboradores, 

pois se acredita que todas as pessoas interessadas devem estar conscientes das decisões e 

mudanças que ocorrem com o passar do tempo, os operadores de call center, por exemplo, 

devem saber sobre todos os processos para que possam informar aos clientes e muitas vezes 

não é isso que acontece. Sugere-se que sejam feitas reuniões de atualização para que 

mensalmente os funcionários sejam informados das mudanças ocorridas no período. 

Para que a comunicação integrada possa existir na Unimed Santa Maria 

primeiramente é preciso que a comunicação organizacional interna realmente aconteça, e que 

todos os colaboradores tomem conhecimento dos acontecimentos importantes que fazem com 

que a cooperativa se mantenha no mercado, para que os clientes possam obter respostas 
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rápidas quando tiverem dúvidas. Também é preciso que os novos meios tecnológicos sejam 

utilizados corretamente, e assim com a união das ações que já são realizadas, organizar para 

que o trabalho aconteça em sinergia e assim, chegar um dia na utilização da Comunicação 

Integrada de Marketing na sua forma mais completa. 
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ANEXOS 
 

 
Roteiro da Entrevista com Fabrise Müller 

 
 
Desde quando a comunicação de marketing é realizada na Unimed Santa Maria? 

 

Como funciona a comunicação na Unimed Santa Maria? 

 

Quem são as pessoas responsáveis pela comunicação na Unimed Santa Maria? 

 

Quais as estratégias que foram utilizadas quando a comunicação de marketing foi 

implementada? 

 

Desde quando a Cia de Propaganda atende a Unimed Santa Maria? Que agência atendia 

anteriormente? 

 

Até onde a agência interfere nas decisões da comunicação realizada? 

 

Quais os meios utilizados? 

 

Como a comunicação realizada na Unimed Santa Maria interage com a Unimed RS e Unimed 

Brasil? 

 

Existe alguma troca de informações entre as Unimeds do Estado em relação à comunicação 

utilizada?  

 

O que você pensa em relação ao encontro mensal de marketing, realizado pela Federação e de 

que forma isso beneficia o trabalho realizado na Unimed Santa Maria? 

 

 

O que você pensa em relação a Convenção anual de Marketing, realizado pela Confederação, 

e de que forma isso beneficia o trabalho realizado na Unimed Santa Maria? 
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Roteiro da Entrevista com Rosane Martins 

 

Desde quando a comunicação de marketing é realizada na Federação? 

 

Como funciona a comunicação na Unimed-RS? 

 

Quem são as pessoas responsáveis pela comunicação na Unimed-RS? 

 

Quais as estratégias que foram utilizadas quando a comunicação de marketing foi 

implementada? 

 

Qual a agência de propaganda a Unimed-RS? Que agência atendia anteriormente? 

 

Até onde a agência interfere nas decisões da comunicação realizada? 

 

Quais os meios utilizados? 

 

Como é feita a integração entre Unimed-RS e Unimed – Brasil? 

 

Existe alguma troca de informações entre as Unimeds do Estado em relação à comunicação 

utilizada?  

 

O que você pensa em relação ao encontro mensal de marketing, realizado mensalmente pela 

Federação? Há um retorno visível das Unimeds do Estado? 

 

 

O que você pensa em relação à Convenção anual de marketing, realizado pela Confederação, 

e de que forma isso beneficia o trabalho realizado na Federação e nas outras Unimeds? 

 

 

 

 

 


