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Resumo 

O presente artigo teve como objetivo analisar as campanhas do câncer de mama realizadas pelo 

Instituto Conquistense de Oncologia e como o Marketing Social pode atuar nas mídias digitais. 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica exploratória de caráter qualitativa. 

Tendo sido embasado em análise das peças publicitárias veiculadas nas redes sociais no mês de 

outubro do ano de 2017, na memória e o ponto de vista da responsável pela elaboração das 

peças. Desse modo, esse artigo se torna relevante pela importância das campanhas do ICON e 

o fato de que o marketing social está presente nas campanhas no ponto de vista como um 

instrumento adequado pode transtornar um cenário ou uma situação indesejada. 
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Abstract 

This article aimed to analyze the breast cancer campaigns conducted by the Conquistense 

Institute of Oncology and how Social Marketing can act in digital media. The methodology 

used was a research exploratory bibliography of qualitative character. Having been based on an 

analysis of the publicity pieces published in social networks in October 2017, the memory of 

the interviewee Nádja Leite and her point of view regarding the pieces produced. Thus, this 

article becomes relevant because of the importance of ICON campaigns and the fact that social 

marketing is present in the campaigns in the viewpoint as an appropriate instrument can upset 

an unwanted scenario or situation. 
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Apresentação 

Atualmente é evidente a participação do marketing no que diz respeito à 

modificação das atitudes, seja através de promoção ou divulgação de um produto ou 

serviço, no que diz respeito à saúde, principalmente ao tratar da conscientização do 

Câncer de Mama, sabendo que o mesmo não sofre grande tendência dentro dos meios. 

O Câncer de Mama é considerado uma patologia que inicia quando as células de 

um membro do corpo começam a se desenvolver para fora sem possuir um controle. 

Tendo um desenvolvimento diferente de uma célula normal, em vez de expirar, as células 

cancerosas continuam a crescer e gerar novas células anormais. Na maioria dos casos, 

essas células cancerígenas formam um tumor. 

 Quando se trata de Instituições Privadas, principalmente o Instituto Conquistense 

de Oncologia, situado em Vitória da Conquista, que tem como função principal propagar 

informação e desenvolver ações para a promoção da saúde, prevenção e diagnóstico 

precoce, com o objetivo de reduzir a incidência e mortalidade do Câncer. 

 O Câncer de Mama é conhecido por ser uma doença devastadora nas mulheres, 

devido à sua constância e, especialmente pelos efeitos psicológicos que afetam as 

mesmas.  

Atualmente, com o avanço dos meios de comunicação, as informações são 

transmitidas por questões de segundos e o perigo está todo nessa rapidez com que os 

receptores são bombardeados e não tem tempo suficiente de digerir e nesse momento que 

os profissionais e as instituições privadas devem se atentar á mensagem que é 

transmitida.  

Avaliando a seriedade de saber sobre como o Marketing Social auxilia a 

prevenção desta doença e combater os problemas sociais, de como o papel do profissional 

de comunicação e saúde é de extrema importância, ao orientar as mulheres para uma 

realização periódica destes exames.  

Mediante a isso, fez-se necessário a análise dos vídeos de conscientização do 

Câncer de Mama no ano de 2017, ofertadas pelo Instituto Conquistense de Oncologia e 

a análise da responsável pela produção da peça em vídeo. 
  

Pressupostos Teóricos  

 

Comunicação na saúde e mídias digitais  

O homem sentiu a necessidade se comunicar desde quando começou a conviver 

em sociedade e não conseguia falar iguais os dias de hoje, dessa maneira eram feitos os 

desenhos a partir de pigmentos de argila, hematita e carvão vegetal conhecido 

mundialmente por serem as primeiras representações naturais de comunicação 

encontradas nas cavernas, relatando a necessidade da comunicação. 

 

A comunicação pode ser entendida como prática social que advém da 

interação entre seres humanos, expressa por meio da fala (aspecto verbal), 
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escrita, comportamentos gestuais, distância entre os participantes, toque 

(aspectos não verbais) (FERMINO E CARVALHO, 2007). 
 

 A comunicar anunciarmos nossas opiniões, juízos, sentimentos, portanto o 

mundo não seria o mesmo ou talvez nem existisse sem a comunicação. O ato de 

comunicar é transmitir uma informação por alguém seja como um psiu para chamar a 

atenção ou uma postagem em rede social. Como Corrobora Bordenave (1982, p.24).  
 

Qualquer que seja o caso, o que a história mostra é que os homens encontraram 

a forma de associar um determinado som ou gesto a certo objeto ou ação. 

Assim nasceram os signos, isto é, qualquer coisa que faz referência à outra 

coisa ou ideia, e a significação, que consiste no uso social dos signos.  

 

Tal conduta se dá de forma histórica devido à necessidade do indivíduo de 

habitar em aglomerações igualitárias e utilizar de procedimentos para interação com 

todos os membros do mesmo ambiente. Com a melhoria da comunicação, essa que vai 

além de um aperto de mão entre um médico e o seu paciente, até simples postagens no 

twitter que podem promover a saúde humana.  

Com o passar dos anos, a tecnologia vem tendo um avanço cada vez mais 

considerável, a abrangência completa das novidades contínuas decorrentes desse 

aumento tem elevado de modo óbvio ajustes no estilo de vários profissionais que 

desempenham suas atividades. 

Contudo com essa agilidade com que os atos novos tecnológicos acontecem no 

âmbito da comunicação, ainda é possível observar poucas tarefas que são realizadas com 

ferramentas mais atualizadas dentro das mídias digitais, visto que as mesmas podem 

contribuir para o entendimento, tanto internamente como externamente do ambiente da 

instituição. 
[...] nós não vemos [...] a realidade como ‘ela’ é, mas como são nossas 

linguagens. E nossas linguagens são nossos meios de comunicação. Nossos 

meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas metáforas criam o 

conteúdo de nossa cultura. (POSTMAN apud CASTELLS, 2002, p. 414). 

 

As mídias digitais permitem uma maior interação seja por pessoas que residem 

no mesmo local ou do outro lado do mundo, isso tudo é possível através das conexões de 

redes que temos dentro da nossa sociedade. 

 Desse modo, a comunicação é uma precisão que nasce nos seres humanos, 

mesmo aqueles surdos-mudos têm o anseio de se comunicar em uma linguagem não 

verbal, onde os gestos ou a própria língua de sinais é um método de comunicação com 

uma composição análoga a uma verbal. Atualmente a comunicação instituiu uma relação 

aberta com a saúde: desde a publicidade até os serviços existentes.  

 
A comunicação em saúde deve ser entendida de forma integralizada, 

considerando o sujeito na sua totalidade, suas dificuldades, seus anseios, e não 

meramente como o repasse de informações rebuscadas com o uso de termos 
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técnico. Os sujeitos precisam ser os protagonistas, capazes de compreender a 

dinâmica do sistema de saúde, e que o mesmo possa usufruir destas 

informações de forma a viabilizar o acesso e a efetivação dos seus direitos. 

(RIBEIRO. 2013.p 9) 
 

No caso de paciente que possuem o carcinoma, durante o tratamento, é 

imprescindível que sejam tratados com muito cuidado e principalmente que confiem na 

instituição para a realização dos procedimentos, desde o primeiro contato, é necessário 

que eles conheçam e resolvam os problemas de imediato. Mas é através da comunicação 

que o especialista saberá qual é o método que ele deverá utilizar para sanar o problema 

do paciente. 

A comunicação em saúde, como a dimensão da produção do comum é por essa 

via de arranjos mais potentes da vida, é a possibilidade de usuários, gestores, 

trabalhadores na área da saúde de discutirem as políticas nacionais de saúde de uma 

maneira que efetive não só o controle social como o direito a saúde. 

A comunicação na saúde é essencial, desde a entrada no hospital, até um 

primeiro contato com o paciente cliente. Estar atentos com a linguagem utilizada para se 

comunicar seja em uma conversa para tratar de alguma patologia ou em rede social para 

responder alguma observação realizada. Mesmo a comunicação passando por 

modificações, as instituições ainda alcançou uma forma clara de transmitir a mensagem 

aos pacientes sem que haja um ruído da parte dos mesmos. 

 

Marketing social como estratégia na saúde 

O interesse sobre marketing nasceu no pós-guerra, quando as indústrias se 

sentiram na obrigação de administrarem um novo mundo, onde nessa mesma época 

houve uma concorrência exacerbada entre as empresas e uma disputa no mercado. 

Para compreender a existência do tal fenômeno marketing é necessário entender 

que há anos, existiam inúmeros funcionários que atuava no mercado de trabalho e 

executavam o composto de marketing, sem possuir nenhum entendimento dessa área.  
Marketing é uma forma de fazer negócios. É aproveitar o conhecimento do 

cliente para a elaboração de um produto e desenvolver um processo de 

integração. O Marketing cria mercados num processo que gera 

relacionamentos, vínculos. Beneficiando todos os elementos que interagem na 

troca. É uma arte, onde um conjunto de técnicas que são usadas de acordo com 

a competência dos usuários permite que as trocas sejam feitas da melhor 

forma. (GOMES, 2013. p2) 
 

O presente momento é de descobertas de oportunidades e possíveis desafios 

para as organizações, o ambiente em que habitamos retrata um campo de rivalidade. 

Nesta maneira é indispensável que as empresas procurem por táticas e ferramentas 

capazes de auxiliar em um procedimento.  

A utilização do Marketing nas organizações de serviços de saúde apresenta-se 

como acessório imprescindível, desempenhando papel importante nos objetivos e nas 
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estratégias das empresas. Atualmente, as instituições de saúde se distinguem 

exclusivamente pelos seus serviços prestados. 
Marketing significa administrar mercados para dar oportunidade a trocas e 

relacionamentos, com o propósito de criar valor e satisfazer necessidades e 

desejos. Sustenta que para atingir as metas organizacionais é preciso 

determinar as necessidades e desejos dos mercados-alvo e proporcionar a 

satisfação desejada de forma mais eficaz e eficiente que seus concorrentes. 

(KOTLER, 1997,10). 
 

 Um hospital que pensa na possibilidade de oferecer um novo serviço aos 

pacientes. Perceber que para que haja esta implantação é imprescindível uma pesquisa 

de mercado para mensurar o tamanho da necessidade da sociedade. 

Sendo isso um papel importante desempenhado pelo marketing, conforme Shet 

et al (2008) Marketing, “é uma função organizacional e um conjunto de processos para 

criar, comunicar e fornecer valor para clientes e para gerenciar as relações com clientes 

de modo que beneficiem a organização e os principais envolvidos”.  

Partindo da teoria que o marketing se refere a estratégias de preços e 

comportamento, o seu desempenho na saúde é um atributo dentro das empresas, não 

observado corretamente, por possuir um nível de complexidade e ter relações com 

produtos intangíveis. 
O marketing hospitalar procura atender algumas necessidades da comunidade 

[...] Em relação ao uso do marketing em instituições de saúde sem fins 

lucrativos, este deve adotado como instrumento de desenvolvimento e 

avaliação assistencial. Vale salientar que, o setor de saúde possui 

características próprias, logo, necessita que as técnicas de marketing utilizadas 

venham ao encontro de tais características e atendam as necessidades dos 

stakeholders envolvidos no processo de prestação dos serviços. (PEREIRA, 

2015, p23-24) 

 

O marketing na área da saúde deve ser analisado como instrumento essencial 

para ampliação das instituições hospitalares. Entretanto, só terá eficácia através de um 

excelente desempenho dos profissionais de comunicação para que as ações sejam 

concretizadas com sucesso por obter o reconhecimento como função indispensável em 

qualquer instituição de cuidados médicos.  

As instituições de saúde terão que se adaptar às novas requisições dos 

consumidores, não apenas para suprir as necessidades, mas porque o mercado no presente 

momento vive uma concorrência exasperada. 

O marketing social teve início na década de 70, quando alguns autores que 

abordavam a importância da utilização do marketing, enxergaram a necessidade de 

relatar sobre a sociedade, moldado de ensinamentos e métodos, com o intuito de 

promover um bem-estar social. 

O Marketing social é um dos desenvolvimentos mais promissores, cuja efetiva 

aplicação espera-se que venha aumentar a eficácia dos agentes sociais de 

mudança, no sentido de proporcionarem as transformações sociais desejadas. 
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o Marketing consiste no emprego do planejamento de mercado, estratégia de 

análise e técnicas gerenciais tradicionais e inovadoras para garantir o bem-

estar do indivíduo e da sociedade. (PEREIRA, s/d) 

 

É indispensável que o mesmo busque materiais aparentemente decididos, alvos 

comensuráveis, e desenvolvimentos de áreas específicas. Define-se que o marketing 

social tem por principal finalidade a transformação da sociedade na qual a instituição 

pública está implantada. 

Conhecido por ser um desafio dentro de uma gestão estratégica, pelo fato de ser 

considerada uma ação institucional que visa eliminar os problemas da sociedade, ou seja, 

a utilização de uma metodologia baseada em invocações mediante as condutas 

individuais e coletivas, sanando as necessidades da instituição.  
Atualmente as pessoas estão mais abertas a uma mudança no âmbito em que 

vivem e isso se dá por conta das revoluções que acontecem desde as tecnológicas até 

aquelas que interferem diretamente no nosso estilo de vida. Como afirma Vaz (1995), 

Marketing Social é: 
A modalidade de ação mercadológica institucional que tem como objetivo 

principal atenuar ou eliminar os problemas sociais, as carências da sociedade 

relacionadas principalmente às questões de higiene e saúde pública, de 

trabalho, educação, habitação, transportes e nutrição (VAZ, 1995, p. 280). 

 

As empresas vivem arduamente em uma concorrência, tornando complexo 

expor os diferenciais da empresa, as mesmas buscam constantemente ferramentas 

capazes de se adaptar às demandas das clientes e atrair novos clientes e essas ferramentas 

estão atreladas ao marketing principalmente ao marketing social.  
 

A grande diferença entre o marketing social e responsabilidade social é que o 

marketing social tem como objetivo a mudança de comportamento da 

sociedade para com o bem-social utilizando ferramentas mercadológicas e 

técnicas de Marketing, a responsabilidade social é a preocupação que as 

empresas, pessoas e governo têm pelo social. (PEREIRA, s/d) 

 

O Marketing passou por diversos significados e considerações, seu enfoco 

sobreveio do comercio para o social com diversas empreitadas e esboços, assim o uso do 

Marketing Social se formou especialmente como uma ferramenta de alteração e 

transformação social. No que diz respeito ao interesse social, uma das maiores 

problemáticas de uma organização é identificar a causadora da importância igualitária 

mais relevante para o público-alvo.  

O marketing social tem a capacidade de exercitar a responsabilidade social, 

podendo agregar um valor diferencial para a marca, fazendo com que haja uma vantagem 

competitiva perante as outras organizações. Atualmente a responsabilidade social é uma 

ferramenta dentro do mercado para que as empresas que desejam captar clientes e que 

possam transmitir e compartilhar valores. 
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Câncer de mama  
 

O Câncer de Mama é uma neoplasia, onde é caracterizada pela proliferação 

irregular das células e a disposição de alastrar-se pela estrutura. Isso pode ser ocasionado 

tanto por uma predisposição genética quanto pelo ambiente em que habita. Desta forma 

é demonstrado que: 

 
O Câncer de Mama é o Câncer mais comum entre mulheres. [...] Ele é um 

grande problema de saúde pública por três importantes motivos: a enorme 

quantidade de morte decorrentes dele; soma que se gasta para trata-la e a 

invalidez que provoca em pessoas produtivas. (LEITE et al.2002, p.8) 

 

Para a importância do diagnóstico precoce desta doença avassaladora, é preciso 

notar as alterações e o desenvolvimento da mama, que é dado desde a etapa de feto após 

o início do ciclo menstrual. A mama é constituída de pele, tecido subcutâneo, estroma e 

parênquima. O tecido e o estroma são compostos de gordura, porém o parênquima é o 

produtor de leite. Em seus escritos explica que: 
 

Nos EUA são feitos 180 mil diagnósticos por ano e cerca de 44 mil mulheres 

morrem de Câncer de Mama todos os anos. O risco de uma mulher 

desenvolver a doença é de 1 em 8, o que equivale a 12 % de chance de ter esse 

tipo de Câncer. De 1985 a 1995, nos EUA, o Câncer de Mama tirou mais vidas 

do que a AIDS. (LAURENCE. 1991, p.24-30) 

 

O Câncer de Mama é deparado como uma patologia categórica de aflição e 

angústia. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que 59 mil novos casos sejam 

diagnosticados em 2018. A maioria destes pacientes é submetida a tratamento no local 

do tumor, com emprego de radioterapia para completar a cirurgia.  

Na grande maioria dos casos, o sinal da doença habitua ser o aparecimento de 

um nódulo único, sem dores e uma mama possivelmente dura, mas para a análise concisa 

é indispensável um raios-X das mamas, provavelmente um exame clinico e outro 

laboratoriais que poderão dar mais exatidão nos resultados. 

 

 

Outubro rosa 

O outubro rosa nasceu nos Estados Unidos, onde foi caracterizado pela cor do 

laço rosa que simboliza a luta contra o Câncer de Mama e estimula o conhecimento da 

sociedade sobre o assunto. Foi através de ações de iluminação da cor rosa em lugares 

considerados agitados, o movimento obteve uma extensão em todos os lugares do mundo.  

Mas só foi no dia 02 de outubro de 2002, que a iluminação em rosa tomou conta 

do Obelisco do Ibirapuera, situado em São Paulo-SP. Essa ação foi idealizada por um 
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grupo de mulheres admiradoras com a causa, que coloriram o Obelisco em menção ao 

Outubro Rosa. ² 

O governo federal investiu seis milhões de reais nos anos de 2011 e 2012 em 

comunicação para difusão de informação sobre a prevenção do câncer de mama e 

pretende investir mais dezoito milhões até 2014 (BRASIL, 2012a). Estes investimentos 

são destinados, entre outras ações, à realização da campanha Outubro Rosa, integrada 

pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) em 2010, como parte do Programa Nacional 

de Controle do Câncer de Mama. 

A avaliação visa também a caracterizar o tipo de público que a campanha é 

capaz de formar de acordo com o nível do vínculo entre o público e as ações de 

comunicação, conforme a mudança de comportamento neles percebida em função da 

campanha (KOTLER e LEE, 2011).Por mais que seja uma campanha de iniciativa 

federal, se faz necessário que todas as instituições tratem sempre sobre a prevenção do 

câncer de mama e como é importante o marketing social para a elevação da saúde e de 

tradições para sua vigilância. 

 

Metodologia 

A princípio foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e, mediante a 

isso foi feito um estudo empírico e análise do objeto de uma pesquisa exploratória 

descritiva. Utilizando procedimentos de caráter qualitativo, 

 
a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia 

já tornada pública em relação ao tema de estudo. [...]. Sua finalidade é colocar 

o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 

sobre determinado assunto. (LAKATOS& MARCONI,.2010, p. 166). 

 

O estudo tem natureza qualitativa, por objetivar discorrer sobre experiências, 

interações e explicações fundamentadas de processos quanto à adequação da campanha 

de comunicação Outubro Rosa em relação a certo público alvo. Quanto aos objetivos, a 

pesquisa assume caráter exploratório, tendo em vista que a discussão do marketing social 

na saúde pública ainda é muito recente (GIL, 2008). 

 Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de 

suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do 

pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações 

aprofundadas e ilustrativas: seja ele pequeno ou grande o que importa é que ela seja capaz 

de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58). 

Dessa maneira, é importante saber com que está lidando visto que a pesquisa 

descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. 

Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade 

(TRIVIÑOS, 1987). Por isso, para se escrever sobre câncer de mama e marketing social, 

é imprescindível conhecer a profundidade do assunto. 
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A pesquisa também tratou da análise da campanha do câncer de mama, como 

corrobora a autora avaliação da campanha é a mensuração do que aconteceu durante seu 

desenvolvimento, bem como do alcance das metas de conscientização da população, de 

mudanças e comportamentos, de conhecimentos e atitudes em relação a seu público alvo 

(KOTLER E LEE, 2011). 

Sendo efetuada uma pesquisa na cidade de Vitória da Conquista, cujo objetivo 

foi de analisar as peças do Facebook do ano de 2017 do ICON que tratam do câncer de 

mama. O ICON foi escolhido pelo zelo com o paciente e pela relevância no mercado, a 

agência idealizadora das peças foi a plano A.  

A publicitária Nadja Leite, responsável pela campanha, explicou por meio de 

entrevista, desde o conceito geral até a finalização da campanha. Assim, é indiscutível a 

relação desta pesquisa junto ao meio acadêmico, aonde a mesma será capaz de servir de 

auxílio para outros tipos de estudos correlacionados, além de se mostrar útil no campo 

teórico.  

 

Resultados  

A campanha que foi analisada neste artigo veiculada nas redes sociais por meio 

da fanpage e instagram do ICON no mês de outubro de 2017, justamente por tratar da 

importância em saber como se prevenir do câncer de mama. 

 A campanha de vídeo foi realizada com oito mulheres, em um total de nove 

vídeos, nos quais as mulheres falavam sobre a sororidade e a importância na campanha 

do câncer, tendo sido escolhidas para protagonizar as peças pela representatividade na 

sociedade de Vitória da Conquista. Na figura abaixo é possível observar a transcrição da 

fala de uma das nove e como é importante mencionar essa doença. 

Figura 1  Monalisa Barros 
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Fonte Campanha de vídeo 2017-Todaspelaprevenção 
Eu acho que a sororidade é uma oportunidade de resgate da força feminina, e 

de aliança entre as mulheres que permite um suporte social muito importante 

pra gente, se posicionar, se engrandecer e fortalecer, empoderando si a cada 

uma, nesse movimento de ser quem nós podemos ser, acho que é 

superimportante que a gente possa cuidar da gente mesmo é que a gente possa 

não só ter um circulo social de suporte, de apoio de outras mulheres, mas amar 

o nosso corpo cuidar do nosso corpo, buscar apreensão, buscar a informação, 

buscar o cuidado, cuidar de nós e cuidar das outras, fazendo uma grande 

corrente feminina forte na luta contra o cancer e em prol da saúde. 

(BARROS,2017) 

Segundo a psicóloga da Gapcci, Ana Arlete (2017), em entrevista ao GI afirmou 

que, estudos apontam que os laços afetivos aproximar-se e a beneficiar a recuperação de 

qualquer doença. "A troca de experiências e o contato com outras mulheres fortalece e 

ajuda na travessia das fases de tratamento", afirma psicóloga. Dessa maneira, nessas 

campanhas ao tratar de sororidade é possível ver mulheres compartilhando suas 

experiências de modo mais emocionante por se tratar de um altruísmo em relação a outras 

pessoas.  

Conforme ainda diz Ana Arlete (2017), “existe uma tendência de mais 

sensibilidade no diálogo entre as mulheres, se colocar no lugar da pessoa, sem dúvida, é 

um exercício que ajuda muito em todos os momentos da vida, principalmente quando 

adoecemos". Com isso, é possível ver a sororidade, ou seja, uma importância recíproca 

banhado de exercício e de descobrimento dentro do marketing como um elo social unida 

por muitas mulheres nesse caso em prol do combate ao câncer de mama. 

Ter uma sociedade sadia é um processo longo e, por vezes, não consegue um 

resultado positivo. Mas é importante que se cada um faz sua parte, teremos uma parte de 

um todo, diariamente vimos em jornais, revistas, blog, em sites de fofocas, mulheres 

informando o que fazer para ter o corpo perfeito, ou disseminando umas nas outras, mas 

não seria essencial se mudasse o discurso e falar um pouco de sua história. Fonte 

É presumível ressaltar como o marketing social pode influenciar as mulheres a 

fazerem exame para um diagnóstico precoce e a aceitar voluntariamente, rejeitar, 

modificar ou abandonar o seu comportamento caso possua câncer mama É 

imprescindível afirmar que o marketing social é uma ferramenta eficaz, usada 

principalmente para promover atitudes saudáveis e influenciar pessoas a tornar real e 

sustentada a mudança de comportamento de hábitos nocivos à saúde.  

O câncer é uma doença que vem nos alcançando cada vez mais rápido, mas se 

ao invés de sermos bombardeados por informações inúteis, mas de informações capazes 

de nos fazermos crescermos não só em relação ao conhecimento, mas como seres 

humanos, isso seria o emprego do marketing social em nossas vidas, não basta 

simplesmente conhecer tem que deixá-lo tomar forma. 
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Por meio de entrevista realizada em janeiro de 2018, com Nadja Leite, que foi 

responsável pela produção da campanha em análise, ela afirma que as mulheres 

escolhidas para os vídeos não eram especificamente ligadas à saúde, mas por uma 

infortuna coincidência todas possuíam uma ligação, que para o objetivo do trabalho foi 

maravilhoso. O vídeo de Maria do Carmo houve bastante visualização, mas em geral 

todos os vídeos foram compartilhados. 

Figura 2 Carminha Campos 
Fonte Campanha de vídeo 2017-Todaspelaprevenção 

que é fazer este trabalho e foi uma renúncia da minha vida de tudo, da minha 

vida social, de emprego de tudo para servir ao senhor dessa forma, a gente tem 

a si a preocupação de colocar dentro de cada pessoa que a gente ouve 

principalmente as mulheres que elas sejam mais lindas, que elas se promovam, 

que elas procuram se vestir, com a roupa que gosta pintar, fizer a unha, tiver 

cuidado com o corpo, dançar, saltar, sair com outras mulheres para ter um 

momento só delas e então que a gente possa viver esses momentos como se 

fosse o ultimo de nossas vidas, mas viver bem, quem ama tem paciência, quem 

ama tem benevolência, quem ama espera então com o amor nos conseguimos 

tudo.(CAMPOS, 2017) 

Não tem como pensar em sororidade e não pensar ao mesmo tempo em 

empoderamento. Vivemos em uma sociedade com um alto índice de desigualdade, 

portanto quanto mais mulheres se apoiarem, é possível ver o caminho longo não ficar tão 

árduo.  

As mulheres batalham constantemente para serem aceitas, seja em casa na 

família, na igreja, mas principalmente na comunidade em que vivem e essa falta de apoio 

de umas entre as outras é que faz com que as relações não durem tanto. Portanto, no 

momento em que elas se unem em prol de algo a sororidade já se faz presente. 
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Quando a sororidade é vista seja dentro ou fora de um ambiente digital, é nesse 

momento que toda rivalidade, todo estereótipo fica de lado e elas dão as mãos batalham 

por si Fonte. No caso de Maria do Carmo diretora da Casa do amor que cuida 

constantemente de pessoas com câncer, uma das mulheres escolhidas para estrelar a 

campanha do ICON, é possível perceber que muitas dessas mulheres se apoiam e passam 

a trabalhar em prol das outras, seja em busca de tratamento, de acolhimento, de cura, mas 

principalmente de carinho e amor.  

Na campanha em análise, pode-se se abordar o marketing social porque todo o 

seu objetivo é traçado como principal finalidade causar impacto na modificação da 

sociedade. O marketing social não tem como intenção gerar lucro, pois é feito do gestor 

para o cidadão, no intuito de que o mesmo mude seu comportamento. Fonte 
Ao analisarmos a presença do marketing social dentro do ambiente digital do 

ICON, ao mesmo tempo em que pode empoderar as mulheres, tenta amenizar problemas 

precisos, o marketing social acaba arrastando a população em torno da causa e quando 

se trata do câncer de mama, a luta por ele, gera benefícios importantes para uma 

determinada comunidade, seja ela regional ou nacional. 

A publicitária informou que no ano de 2018 a agência pretende fazer uma 

campanha com o conceito de acolhimento, aquele que acolhe o paciente, que acolhe a 

família, porque há diversos depoimentos espontâneos e por sabermos que o acolhimento 

existe ,será de suma importância idealizar uma campanha.  

Conforme Leite (2018) houve um depoimento de mãe e filha para campanha do 

dia das mães do ano de 2017 que fala da importância de ter o apoio da família e através 

dele foi propagado o marketing social. 

Figura 3 Mãe e filha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Campanha Icon Dia das Mães  

Filha: A minha mãe é minha referência de vida. 
Mãe: Eu sempre que falo da minha filha, me refiro a ela como o maior e 

melhor presente que Deus me deu.  
Filha: Quando a gente descobriu a doença estávamos juntas para variar e eu 

estava dirigindo o carro, quando ela me perguntou o que era carcinoma? 
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Mãe: Eu tinha certeza que o exame ia dar negativo e no momento que eu falei 

para ela, eu perguntei filha o que é carcinoma? Eu senti que ela teve um 

choque imenso. 
Filha: Eu não sabia para que direção tomar o carro, eu gostaria muito de dizer 

a ela que Carcinoma, não era carcinoma exatamente como ela estava 

pensando, não tinha outra resposta para dar para ela. Eu lembro que desci do 

carro desorientada parei o carro na rua, ela desceu também e ela me disse eu 

não estou pronta para isso, eu não sei te dizer de onde eu tirei a força para 

dizer para ela que ela estava pronta sim. 
Mãe: O meu maior medo é que ela fraquejasse.  
Filha: Nos duas estávamos prontas para aquilo e que a gente ia passar por 

tudo juntas e que ia gente ia vencer tudo juntas. 
Mãe: Quando eu pensava em mim, eu pensava mais nela, como vai ser a 

reação dela, como ela vai lidar com a situação e ela foi uma grande surpresa 

para mim, porque ela se tornou gigante no decorrer desse tratamento inteiro. 
Filha: Minha primeira reação foi ir à rua, eu comprei milhões de tecidos e 

todos os tecidos que eu comprava, eu comprava um para ela e um para mim, 

minha intenção era fazer aquele momento ficar um pouco mais leve para ela, 

eu não queria que ela se visse abatida assim. 
Mãe: Ela queria raspar o cabelo, eu não deixei ai ela com uma forma de dizer, 

mas e eu estou junta, você não esta diferente, eu estou igual a você, eu acho 

que ela botava o lenço igual o meu. 
Filha: Quando o cabelo dela começou a cair, fui eu que raspei a cabeça dela, 

eu não queria que ela se sentisse feia, não queria que ela se sentisse abatida, 

eu não queria que ela se sentisse menor por conta disso, na verdade a gente 

sempre teve uma relação de cumplicidade muito forte, que o que eu acho que 

mais evolui em mim foi uma característica do meu amor que era muito mais 

egoísta, do tipo para mim, para mim, eu quero minha mãe para mim, o tempo 

inteiro para mim. Eu sempre tive muito medo de perder meus pais, então eu 

sempre valorei muito essa questão por conta disso, era por conta do meu medo, 

era tudo muito eu e ai depois que ela passou por isso, eu comecei a enxergar 

as coisas de uma maneira mais diferente, eu queria ser para ela. 
Mãe: Eu acho que a gente amadureceu bastante, a gente cresceu, nesse 

período eu vi minha filha se transformar de uma menina em uma mulher forte, 

destemida. 
Filha: Quando eu descobri que você estava doente eu senti muito medo, mas 

hoje eu só agradeço a Deus por cada momento que a gente passou juntas e eu 

só desejo na minha vida poder ser metade do que você é agora, você é meu 

maior orgulho, você é a minha maior inspiração e eu te amo. 
Vinheta com texto: O amor ainda é a maior expressão da vida. Feliz dia das 

Mães! (TÂNIA &JULIANA, 2017) 

 

Conforme Leite (2018), esse depoimento teve 1.658 visualizações até o mês de 

janeiro de 2018, que foi uma peça que apenas foi veiculada na internet, mas as pessoas 

comentaram tanto, que sentiram a necessidade da veiculação dela na TV. “A ideia era 

mostrar uma história de mãe e filha e quando colocaram na TV é que foi possível 

observar a verdadeira força”(LEITE, 2018). Esse vídeo gerou uma repercussão na cidade 
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e principalmente na capital Baiana, as pessoas queriam saber quem era o ICON e todos 

de uma certa forma se sensibilizam com a causa. 

A publicitária revela que no ano de 2015 ,primeiro ano em que a agência atendeu 

a empresa, apostou-se no conceito de acreditando na vida, no segundo, nos laços pela 

vida, no ano de 2017, período da análise deste trabalho, optou-se pela sororidade. Ela 

informa que em 2017 houve alguns vídeos informativos com os médicos falando do 

câncer. “A empresa sempre tenta inserir os médicos nas campanhas para relatar o cuidado 

com o paciente-cliente” (LEITE, 2018).  

A prática do marketing de relacionamento pelas organizações apresenta-se 

como assunto cada vez mais importante, desempenhando impactos nos objetivos e nas 

estratégias no que diz respeito à área da saúde. Atualmente, as instituições se diferenciam 

não somente pela qualidade dos produtos e serviços, mas também pela forma pela qual 

os pacientes-clientes são atendidos e tratados. Compatível com a percepção de Rodrigues 

(1998,p.27), ao relatar que “o cliente é o maior patrimônio de uma empresa”. 

No ambiente digital do ICON é possível ver peças leves, que informam ,falam 

de prevenção, a introdução do slogan ao lado a favor da vida, os avanços da medicina, a 

importância do diagnóstico precoce, todas as datas relacionadas ao câncer, tudo isso por 

conta preocupação em entender a mensagem clara e objetiva. Leite (2018) lembra  que 

por recomendação da Organização Mundial da Saúde, as peças não tratam mais do 

autoexame, relatam mais sobre prevenção, fatores de alerta nessa área. 
O INCA não estimula o autoexame das mamas como estratégia isolada de 

detecção precoce do Câncer de Mama. A recomendação é que o exame das 

mamas pela própria mulher faça parte das ações de educação para a saúde que 

contemplem o conhecimento do próprio corpo. As evidências científicas 

sugerem que o autoexame das mamas não é eficiente para o rastreamento [...] 

Além disso, o autoexame das mamas traz consigo consequências negativas, 

como aumento do número de biópsias de lesões benignas, falsa sensação de 

segurança nos exames falsamente negativo e impacto psicológico negativo 

nos exames falsamente positivo. Portanto, o exame das mamas deve ser 

realizado [...] por profissional de saúde (INCA, 2011, p.1). 
 

Sabe-se que o Ministério de Saúde e o INCA incentivam, desde 2011, uma 

educação em saúde para o Câncer de Mama com ações mais efetivas que permeiam uma 

qualidade da informação prestada ao paciente por profissionais de saúde e orientações 

sobre como cuidar das mamas. Assim, é interessante que as instituições privadas sempre 

intensifiquem a mensagem quando percebem que não há compreensão das mulheres. 

Leite (2018) explica que o ICON está sempre preocupado com essa questão 

social e sempre usa como viés principal a divulgação do espaço, os planos que são 

atendidos. “Eles notam que os números de pessoas em busca de cuidado aumentam 

bastante após a veiculação das campanhas” (LEITE, 2018). 

 No que diz respeito ao interesse social, uma das maiores problemáticas de uma 

organização é identificar a causadora de interesse social mais relevante para o público-

alvo. O marketing social é uma forma exercitar a responsabilidade social, podendo 
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construir dessa forma um diferencial para marca e uma vantagem competitiva para as 

empresas.  

Leite (2018) assegura que para melhor fomentar informação, a instituição 

trabalha com o Instagram e uma página no Facebook. 
Porém o instagram é alimentado menos, porque foi percebido que o público 

alvo interage mais na página do Facebook. Sem contar que é possível ter mais 

informações pela página do que pelo instagram. Todo ano a agência cria uma 

temática central e as campanhas são baseadas nisso. No ano de 2017 todas as 

campanhas foram baseadas na sororidade. (LEITE, 2018) 
 

Contudo, as redes sociais surgiram para promover todo esse trabalho, percebe-

se que o grande mistério continua sendo ficar de olhos e ouvidos abertos para o que o 

seu manifesto realmente quer e compreender quem, de fato, é o seu consumista e entregar 

a ele o conteúdo necessário, seja ele qual for.  

Leite (2018) ainda afirma na entrevista concedida que o conceito - todas pela 

prevenção - partiu do intuito de frisar que o Outubro Rosa é uma campanha destinada à 

prevenção do Câncer de mama, principalmente em mulheres, visto que para o INCA o 

câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo, depois do 

de pele. 

É imprescindível informar que o câncer de mama vem aumentando e o Outubro 

Rosa é uma campanha que tem o intuito de atrair atenção, diretamente, para a realidade 

atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce.  

 Dessa maneira, Leite (2018) reitera que o público alvo para essa campanha é 

que possa valorizar a força e a união das mulheres de forma coletiva, alicerçada em dois 

conceitos bem atuais: empoderamento feminino e sororidade. “Para o público, é 

importante que oferecessem um lugar onde os usuários poderiam compartilhar suas 

vidas, suas opiniões e seus pensamentos sobre qualquer coisa publicamente” (LEITE, 

2018). 
Conforme defesa elaborada pela agência Plano A,  o título “Viva a força que 

nos une” gera duas definições: viver no sentido de existência e no sentido de ovacionar, 

a força simboliza a garra feminina e a determinação na luta contra o câncer e, no caso, o 

empoderamento os une caracterizando a sororidade. O mote da campanha 

#TodasPelaPrevenção foi usado como assinatura e divulgado nas redes sociais para 

fortalecimento da campanha. 

Leite (2018) revela que, com o intuito de provocar maior visibilidade à campanha, 

a ideia foi de convidar mulheres que são influenciadores digitais na região do ICON para 

participarem.  

Por isso, participaram Eva Mota (designer e bloqueia) – Edmea Oliveira – 

Carminha (Casa do Amor) – Ceres (sec. De saúde) – Lorena Albuquerque (Bailarina) – 

Cris Rocha (empresária e influencer) – Dr. Cláudia Macedo (Médica citológica) – 

Monalisa Barros (psicóloga e grupo de parto natural). O vídeo analisado neste trabalho 

foi curto, com as mulheres falando da força que nos une. Através dele, é possível observar 
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como o marketing social anda lado a lado com a sororidade visto que o conceito do vídeo 

é mostrar como as mulheres são fortes e como podem lutar juntas em busca de algo. 

Dessa forma, é possível constatar que se torna imprescindível planejar a 

campanha do Outubro Rosa em longo prazo, refletindo na alteração do comportamento 

da sociedade para esta conscientização, ou seja, é indispensável ampliar diferentes metas 

para o marketing de causa social. Entende-se também que a ação acerca do tema precisa 

ir além do Outubro Rosa, passando para atividades que apreciem o ano todo. 

 É compreendido que ações de prevenção; que apontem a promoção da saúde e 

o diagnóstico precoce coopera para que aumente chances de cura. Assim, mesmo com 

campanhas valorizando as mulheres, empoderando as mesmas, ainda temos uma 

sociedade preconceituosa, onde as mulheres mastectomizadas são vistas como pessoas 

desoladas e cicatrizadas. Entretanto, muitas não sentem com vergonha e sofrem o 

processo de resiliência, com muita felicidade e bastante fé. Fonte 

É notório quando afirmamos que a união faz a força, principalmente quando são 

mulheres unidas que ocasionam mudanças expressivas na sociedade. Para unir em prol 

de uma causa, de uma pessoa, não é necessário ter vivenciado ou conhecer alguém que 

tenha passado por isso, simplesmente é ter empatia. Dessa maneira , quando se trata de 

campanhas institucionais, o marketing social é uma das principais estratégias utilizadas 

pelas empresas para modificar o comportamento das pessoas.  

 

 

Considerações finais 

Tanto respeitável quanto ordenar e elaborar as campanhas de comunicação de 

marketing social significa o trabalho de estimativa dos ganhos, que tem o desempenho 

de ajustar as falhas cometidas, impedindo desacertos futuros. Entre os objetivos deste 

artigo era avaliar os resultados obtidos propostos pela campanha do ICON do Outubro 

Rosa, analisar adoção da conduta almejada por parte do target. 

Contudo, a transformação desde o comportamento até a forma de se vestir, não 

acontece exclusivamente em benefício das ações de comunicação da campanha, mas ao 

mesmo tempo dos atos realizados pelos profissionais da área, que conduzem as mulheres 

para o procedimento ambicionado.  

É de longe da finalidade de projetar e praticar ações de comunicação e 

mobilização social, o intuito das campanhas é focar em equipar apoio na luta e no 

controle do câncer de mama e também habilitar os profissionais em áreas estratégicas. 

Por isso a agência idealizadora das campanhas tenta sempre estar atrelada ao que a 

instituição almeja.  

No entanto, como ressaltado as campanhas do ICON, estão se aperfeiçoando 

cada vez mais, se adequando ao público que visa alcançar, trazendo consigo grandes 

empenhos nas elaborações das peças e tentando melhorar assim o próprio sistema de 

saúde. Dessa maneira, é possível afirmar que o objetivo geral foi respondido, visto como 
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o ICON se preocupa em disseminar informação e como o Marketing social é vivo em 

suas campanhas. 

É importante frisar que ações de conscientização interfiram na utilização correta 

do autoexame direta e indiretamente no comportamento da mulher, entretanto o estímulo 

do autoexame não deveria ser propagado apenas no mês de outubro, sobretudo a 

implantação de campanhas de conscientização sobre outros tipos de Câncer são adotadas 

no ICON como, por exemplo, o combate ao Câncer de pele, presente nas redes sociais 

da instituição. 

Portanto, a importância das campanhas do ICON é serem vistas como um 

instrumento adequado para transtornar um cenário ou uma situação indesejada, para o 

bom curso de uma campanha de conscientização é indispensável um número 

significativo de materiais para a divulgação, além de uma programação que se marca por 

evidências, um conjunto de atividades para que se atinja o alvo em objetivo, como 

exemplo, o que aconteceu com a campanha do dia das mães e que vem acontecendo com 

as campanhas do ICON acerca da prevenção do câncer de mama no âmbito do município 

de Vitória da Conquista. 

No ensejo dos fatores psicológicos, sociais e econômicos que levaram a 

elaboração dessa pesquisa de cunho social, faz-se necessário coletar dados 

periodicamente sobre os resultados obtidos pelas campanhas no que diz respeito a 

prevenção do câncer de mama e tem-se como proposta para estudos posteriores uma nova 

discussão, a partir de dados obtidos baseados na mudança de comportamento perante a 

sociedade após a realização de campanhas de prevenção ao câncer e por conseguinte 

relatar sobre câncer infantil visto que é um câncer que o ICON não atua, mas que possui 

número expressivo em Vitória da Conquista. 
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