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RESUMO

O objetivo geral deste trabalho é verificar a contribuição do marketing como
ferramenta para aperfeiçoar o desempenho das organizações públicas nos serviços
prestados à sociedade. O problema com base no qual ele foi formulado é o seguinte:
considerando que as ferramentas e os conceitos de marketing aplicados no contexto
das organizações privadas têm apresentado resultados positivos quanto à melhoria
da imagem destas perante o público-alvo, com o fortalecimento da marca e a
fidelização de clientes, assim, como extrapolar a barreira da esfera privada e obter
os benefícios da utilização dos conceitos de marketing no âmbito das organizações
e agências de serviços públicos? A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica
em obras impressas, artigos científicos, monografias, teses e dissertações
disponibilizados em bancos de dados localizados na internet, conciliada com um
estudo de caso aplicado em uma Autarquia da esfera municipal. Os resultados
alcançados neste estudo demonstram que a Autarquia SAAE-VR, embora utilize
alguns conceitos e ferramentas de marketing, utiliza-os muito mais de maneira
intuitiva e empírica do que de forma planejada e incorporada à estratégia da
organização. No entanto, certamente, podemos afirmar que o marketing pode ser
utilizado para aperfeiçoar o serviço público, na medida em que as instituições
públicas também fazem trocas com o seu público-alvo, que é a sociedade, de um
modo geral, tendo, então, que atender as suas expectativas. A conclusão obtida
demonstra que, até em decorrência da noção de administração gerencial importada
das organizações privadas, as instituições públicas vêm sendo gradativamente
direcionadas à utilização de conceitos de marketing para ajudar a redefinir o papel
dos órgãos públicos em atendimento à demanda social.

Palavras-chave: Administração Pública. Princípio da Eficiência. Qualidade.
Marketing.

ABSTRACT

The aim of this work is to verify the contribution of marketing as a tool to improve the
performance of public services provided to the company. The problem on the basis of
which it was made is the following: since the tools and marketing concepts applied in
the context of private organizations have shown positive results in improving the
image of them before the audience, strengthening the brand and customer loyalty, as
well as extrapolate the barrier of privacy and obtain the benefits of the use of
marketing concepts within organizations and public service agencies? The
methodology used is the printed works in literature, scientific articles, monographs,
theses and dissertations available in databases located on the internet, reconciled
with a case study applied to an agency of the municipal level. The results achieved in
this study demonstrate that the Local Authority SAAE-VR, although it uses some
concepts and marketing tools, use them more intuitive and empirical than planned
and incorporated into the organization's strategy so way. However, certainly we can
say that marketing can be used to improve public service, to the extent that public
institutions also make trade with your target audience, which is society, in general,
and then that meet your expectations. The conclusion shows that, due to the concept
of managerial administration imported private organizations, public institutions are
gradually being directed to the use of marketing concepts to help redefine the role of
government agencies in compliance with social demand

Keywords: Public Administration. Principle of Efficiency. Quality. Marketing.
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1. INTRODUÇÃO

Segundo Skacel (1992), Marketing, de maneira sumária, consiste em
auferir lucro por meio do gerenciamento dos recursos e atividades determinantes
para satisfazerem as necessidades e desejos das pessoas que consomem produtos
e serviços.
Cobra (2005, p. 26), defende que o verdadeiro papel do Marketing é
“administrar a demanda de bens e serviços, estimulando o consumo de um bem ou
serviço que, por suas características intrínsecas, atenda as necessidades e desejos
específicos de determinadas pessoas”.
Kotler (2012), por sua vez, conceitua o Marketing como sendo a ciência
caracterizada pela exploração e criação de valores que buscam a satisfação das
necessidades de um mercado-alvo, com rentabilidade. Nesse cenário, conforme o
mencionado autor, o marketing identificaria necessidades e desejos insatisfeitos,
definindo, medindo, e quantificando o tamanho do mercado identificado e o seu
potencial de lucro.
Somando ao conceito de Kotler (2012), cite-se Campos (2005), para
quem o Marketing é tradicionalmente voltado para o mundo dos negócios.
Transportando este conceito para o âmbito da Administração Pública,
surge o seguinte questionamento, formulado por Froemming (2009): mas por que
razão organizações que não visam o lucro, tais como as instituições públicas de um
modo geral, se interessariam por implementar ações de marketing?
A resposta é encontrada em Kotler (1978, apud FROEMMING, 2009),
precursor de estudos com organizações públicas, que aponta que também essas
instituições fazem trocas com seus públicos, ainda que estas sejam, na maioria das
vezes, de maneira inconsciente. Dessa maneira, conforme o mencionado autor,
havendo a oferta de valor a alguém em troca de valor, atinge-se o pressuposto
básico do marketing, consubstanciado, como visto, nas relações de trocas.
A esse respeito, cite-se, também, importante contribuição de Kotler e Lee
(2008), que argumentam que as instituições públicas têm urgente necessidade de
destacar-se com o uso do marketing, com a finalidade de competir, por verba,
influência e talento.
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Para Campos (2005), o marketing público teria uma perspectiva de
aplicação dos conceitos mercadológicos e utilizáveis à Administração Pública, sendo
certo que, segundo este autor, todas as organizações, sejam elas públicas ou
privadas, podem fazer uso do marketing.
Sejam, entretanto, quais forem as necessidades a serem preenchidas,
fato é que, normalmente, o marketing é visto como a tarefa de criar, promover e
fornecer bens e serviços a clientes, sejam estas pessoas físicas ou jurídicas,
ressaltando, ainda, que, segundo Kotler e Keller (2012), os profissionais de
marketing se envolvem tanto no marketing de bens e serviços, como de
experiências, eventos, lugares, propriedades, organizações, informações, ideias e
pessoas.
Nesse contexto, surge a seguinte questão-problema para resolução:
considerando que as ferramentas e os conceitos de marketing aplicados no contexto
das organizações privadas têm apresentado resultados positivos quanto à melhoria
da imagem perante o público alvo, o fortalecimento da marca e a fidelização de
clientes, como extrapolar a barreira da esfera privada e obter os benefícios da
utilização dos conceitos de marketing no âmbito das organizações e agências de
serviços públicos?
Assim, para respondê-la, o objetivo geral formulado foi verificar a
contribuição do marketing público como ferramenta para aperfeiçoar o desempenho
das organizações públicas nos serviços prestados à sociedade.
Para atingi-lo, os objetivos específicos delineados são: Conceituar
Administração Pública; Identificar os princípios legais aos quais a Administração
Pública deve manter observância; Relacionar o princípio constitucional da eficiência
à qualidade na prestação do serviço público; Identificar os desejos e necessidades
dos cidadãos, tidos como público-alvo da Gestão Pública; e Demonstrar como é
possível fortalecer a imagem da Gestão Pública fazendo uso do marketing.
De um modo geral, o que se tem é que uma instituição pública tem a sua
razão de existir no processo de servir à sociedade. Não é à toa que os que nela
trabalham,

contratados

por meio

de concurso público,

são

denominados

“servidores”. Ou seja, é nítida a ideia de que o objeto fim destas instituições é servir.
Mas, servir quem? Ora, o administrado, o indivíduo, o cidadão. Assim, resumindo, os
órgãos públicos existem para servir o cidadão, atentando, dessa forma, sempre, ao
interesse público, que é o interesse da coletividade.
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Assim, nesse cenário, vislumbra-se uma necessidade de adequação das
instituições públicas e servidores aos novos modos mais consistentes de associação
de sua marca às ações que representem preocupações de cunho social
(observância do interesse público, portanto) e ambiental (direito da coletividade),
possibilitando, também, uma maior visibilidade de suas ações e prestação de
serviços aos administrados, além de disponibilizar, também, um espaço de
discussão e feedback a ser feito pela comunidade como um todo.
Justifica-se, então, o presente estudo para demonstração de meios que
possibilitem sanar tal necessidade, identificando modos de como o marketing pode
aperfeiçoar o serviço público.
A relevância científica e acadêmica do tema é sentida ao se considerar
que o marketing público, segundo Froemming (2009), ainda é um conceito em
construção na teoria do Marketing. Assim, as considerações que serão aqui trazidas,
que nem de longe esgotarão o tema, obviamente, poderão servir como um ponto de
partida para futuros estudos.
Também os motivos que levaram à condução desse trabalho referem-se,
precipuamente, à carência de estudos na área, bem como ao desejo de despertar o
interesse dos profissionais do setor público pela busca de informação e
conhecimento sobre o tema, demonstrando, também, de que maneira a
Administração Pública pode utilizar o marketing para melhorar o seu desempenho e
a prestação dos serviços públicos aos administrados, usuários-cidadãos.
A título de exemplo, foi escolhido um órgão público de destaque em nossa
região Sul Fluminense – SAAE-VR, o qual apropria-se do marketing para melhorar o
seu desempenho e a prestação dos serviços públicos aos administrados, usuárioscidadãos.
As questões que irão nortear os trabalhos a serem desenvolvidos são as
seguintes:
•

Qual a finalidade que a Administração Pública deve perseguir?

•

De que forma é possível relacionar o princípio constitucional (legal) da
eficiência, ao qual a Administração Pública deve manter observância, à
qualidade na prestação do serviço público?

•

Quem é o público-alvo da Gestão Pública?

•

Como identificar os desejos e necessidades dos cidadãos?
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•

Como fortalecer a imagem da Gestão Pública fazendo uso do marketing?

•

Como um dos órgãos de referência dentro da sua área de atuação (SAAEVR) utiliza-se do marketing na busca da excelência dos serviços ofertados ao
cidadão?
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Verificar a contribuição do marketing público como ferramenta para
aperfeiçoar o desempenho das organizações públicas nos serviços prestados à
sociedade, principalmente no que diz respeito à adequação do comportamento dos
usuários dos serviços públicos, e identificar por meio de um estudo de caso, as
iniciativas de marketing empregadas na administração pública do município de Volta
Redonda-RJ.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conceituar Administração Pública;
• Identificar os princípios legais aos quais a Administração Pública deve manter
observância, com enfoque nos princípios constitucionalmente preconizados;
• Demonstrar como é possível fortalecer a imagem da Gestão Pública fazendo
uso do marketing.
• Estudar uma Autarquia Municipal (SAAE-VR), a fim de verificar a
aplicabilidade dos conceitos de marketing em seu modelo de gestão e
identificar os benefícios gerados.
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3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1. FASES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Administração Pública, mais precisamente os órgãos da Administração
Pública direta, segundo Granjeiro (2007), passou por várias reformas ao longo dos
séculos.
Em um primeiro momento, como Estado Patrimonialista, experimentou-se
uma Administração Pública caracterizada pela confusão existente entre o interesse
público e o interesse privado. Nesse modelo, o Estado era tido praticamente como
uma extensão da família real, que administrava os bens públicos como se da realeza
fossem (GRANJEIRO, 2007).
Posteriormente, surge um outro modelo que teria por objetivo combater os
excessos do Estado Patrimonialista: o modelo Burocrático, baseado na Teoria
Burocrática de Max Weber. Esse modelo era tido como forma de desenvolvimento
da sociedade capitalista, a partir de suas reflexões sobre as formas de expressão da
autoridade, definindo os atributos da organização racional-legal. Esses atributos, que
dizem respeito à garantia da funcionalidade do modelo, são: a impessoalidade nas
relações; a formalização das comunicações; a divisão do trabalho; a hierarquização
de autoridade; e a competência técnica baseada no mérito (FERREIRA, 1996).
Atualmente, a Administração Pública está sob a égide da Administração
Gerencial, pós Reforma Administrativa promovida pela Emenda Constitucional n°
19/1998, que alterou diversos dispositivos da Constituição Federal de 1988, dentre
eles, o caput, os incisos I, II, V, VII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XIX, e o § 3º do
artigo 37 (BRASIL, 1998).
Nesse novo contexto, surge uma nova esfera pública que, segundo Lara
(2006), possui conceito estreitamente associado à atuação dos movimentos sociais
e, consequentemente, à compreensão do conceito de sociedade civil que, segundo
Habermas (ANO Apud OTTMANN, 2004, p. 62), pode ser tido como um “processo
dialético que caminha rumo a um estado de diferenciação e integração totalmente
coordenado pela ação comunicativa”.
Segundo Celso Ribeiro Bastos (1994), Administração Pública consiste na
atividade que é realizada pelo Estado, através do Poder Executivo e órgãos
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subordinados a este, referente à regência ou gestão dos interesses e bens públicos,
na forma da lei, para o atingimento da sua finalidade, qual seja, o bem comum da
coletividade.

3.2. CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Segundo Di Pietro (2013), são basicamente dois os sentidos em que a
expressão Administração Pública é mais comumente utilizada: sentido subjetivo,
também denominado formal ou orgânico, para designar os entes que exercem a
atividade administrativa; e sentido objetivo, também chamado material ou funcional,
para designar a natureza da atividade exercida pelos referidos entes, que, no caso,
é a própria função administrativa que incumbe, de maneira predominante, ao Poder
Executivo.
Moraes (2013) também dá a sua contribuição, trazendo que, sob o ponto
de vista objetivo,
A administração pública pode ser definida objetivamente como a atividade
concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos
interesses coletivos e subjetivamente como o conjunto de órgãos e de
pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa
do Estado (MORAES, 2013, p. 310).

Nesse mesmo sentido, cite-se Justen Filho (2012, p. 90), para quem, “em
sentido objetivo, a Administração Pública é o conjunto dos bens e direitos
necessários ao desempenho da função administrativa”.
Já Ferreira Filho (2012), ao discorrer sobre a estrutura do governo, traz
um conceito sobre a administração no contexto do Poder Executivo, identificando-a
como um de seus “braços”, por assim dizer. Veja-se:
O Poder Executivo compreende o governo, que é sua cabeça, e a
administração, que consiste em seu tronco e membros. O primeiro é o
órgão ou conjunto de órgãos, a que pertence a representação do todo e a
tomada das decisões fundamentais, no que é de sua competência. A
Segunda é o conjunto de órgãos que propriamente acompanham a
execução das leis e decisões em geral, ou que a preparam. Ou, ainda, que
as executam por si. Compreende tanto o serviço civil, ou burocracia, como
as Forças Armadas, o seu braço militarizado (FERREIRA FILHO, 2012, p.
193).
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Meirelles (2013, p. 70), também nessa visão global da administração,
sustenta que ela consiste em “todo o aparelhamento do Estado preordenado à
realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas”.
Especificamente, porém, Bastos (1994, p. 2), diz que a Administração
Pública consiste na “atividade realizada pelo Estado, através do Poder Executivo e
órgãos subordinados a este, de reger ou gerir os interesses e bens públicos, na
forma da lei, para o atingimento da sua finalidade: o bem comum da coletividade”.
Segundo o mencionado autor, “administrar é atividade típica do Poder Executivo;
contudo, também é praticada atipicamente pelos dois outros poderes, na medida em
que devem realizar atos instrumentais para o atingimento de suas finalidades
fundamentais” (BASTOS, 1994, p. 2-3).
Para Granjeiro (2007), a Administração Pública é:
[…] o conjunto de entes (órgãos e entidades) constituídos pelo Poder
Público (Estado) para a consecução do bem comum, e o conjunto de
órgãos, entidades e funções instituídos para a consecução dos objetivos do
Governo, quais sejam: a satisfação dos interesses públicos em geral e a
prosperidade social (GRANJEIRO, 2007, p. 47).

Nesse mesmo sentido, cite-se Di Pietro (2013, p. 71), que define a
Administração Pública, como sendo “o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas
aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado”. Medauar
(2010) também a conceitua dessa maneira:
[…] Sob o ângulo organizacional, Administração Pública representa o
conjunto de órgãos e entes estatais que produzem serviços, bens e
utilidades para a população, coadjuvando as instituições políticas de cúpula
no exercício das funções de governo. Nesse enfoque predomina a visão de
uma estrutura ou aparelhamento articulado, destinado à realização de tais
atividades; pensa-se, por exemplo, em ministérios, secretarias,
departamentos, coordenadorias etc. (MEDAUAR, 2010, p. 49).

Da mesma forma dispõe Moreira Neto (2014), que a define como:
O conjunto de atividades preponderantemente executória, praticadas por
pessoas jurídicas de direito público ou por suas delegatárias, gerindo
recursos total ou parcialmente públicos, na prossecução dos interesses
legalmente cometidos ao Estado (MOREIRA NETO, 2014, p. 81).

Junte-se a estas definições a contribuição de Gasparini (2012, p. 41), que
conceitua Administração Pública como “[...] complexo de atividades concretas e
imediatas desempenhadas pelo Estado sob termos e condições da lei, visando o
atendimento das necessidades coletivas”.
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Em resumo, então, reunindo os conceitos aqui delineados, pode-se definir
a Administração Pública como sendo composta pelos entes que desempenham a
função administrativa bem como pela própria atividade administrativa, de
incumbência, de forma típica, do Poder Executivo, podendo, porém, ser exercitada
pelos outros Poderes (Legislativo e Judiciário) de maneira atípica (quando contratam
pessoal, por exemplo). Contudo, como foi demonstrado, tal atuação se dá única e
exclusivamente para atender os interesses da coletividade – ou seja, a
Administração Pública deve pautar a sua atuação na satisfação do interesse público,
das necessidades coletivas.
A esse respeito, será falado mais detidamente no subcapítulo seguinte,
que apresentará os princípios aos quais a Administração Pública deve manter
observância – dentre eles, o princípio da eficiência, importado do conceito da
administração privada de qualidade na prestação dos serviços e no atendimento ao
cliente.

3.3. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Os princípios que regem a atuação da Administração Pública são os
seguintes:
a) caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988: segundo este dispositivo
constitucional, “a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência” (BRASIL, 1988);
b) caput do artigo 2º da Lei nº 9.784, de 1999: além dos princípios constitucionais
aplicáveis à Administração Pública, ela também deverá manter obediência aos
princípios

da

“legalidade,

finalidade,

motivação,

razoabilidade,

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência” (BRASIL, 1999); e, por fim,
c) artigo 6º do Decreto-lei nº 200, de 1967: deverá, ainda, pautar as suas
atividades no planejamento, na coordenação, na descentralização, na delegação
de competência, e no controle (BRASIL, 1967).
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Centrando a atenção nos princípios previstos constitucionalmente:
segundo redação do caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL,
1988), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.
O princípio da legalidade é a base de sustentação da Administração
Pública. E não tem como ser diferente, afinal o gestor público encontra-se nessa
qualidade com o dever de representar os administrados, tomando as decisões
necessárias sempre em prol do bem da coletividade. É por essa razão que se diz
que, na Administração Pública, o interesse público possui supremacia em relação ao
interesse privado: ou seja, ele tem que prevalecer em relação ao interesse
individual, tendo em vista que representa o interesse de toda uma coletividade.
Por esse corolário do direito pátrio, especificamente no âmbito da atuação
da Administração Pública, estaria o agente público obrigado a agir em conformidade
com o que dispõe a lei. É o que sustenta Meirelles (2013):
[…] a legalidade, como princípio de administração, significa que o
administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso (MEIRELLES,
2013, p. 67). (grifo nosso)

Em outras palavras, ao contrário do indivíduo comum, que é livre para
agir, podendo fazer tudo o que a lei não proíbe, encontra-se o administrador público
a ela vinculado, podendo, assim, agir somente consoante o que a lei manda ou
permite (GONÇALVES, 2003).
Nesse sentido, Meirelles (2013) complementa trazendo que, na
Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Uma diferenciação
prática e esclarecedora é que, enquanto para o particular a lei diz “pode fazer
assim”, para o administrador público significa “deve fazer assim”. Reforçando que,
tudo isso sempre em prol do interesse público, de toda uma coletividade.
Já o princípio da impessoalidade retrata o dever de objetividade na defesa
do interesse público, sem dispensar tratamento privilegiado ou discriminatório a
qualquer contribuinte (ou seja: a atuação da Administração Pública deve ser neutra,
proporcionando a todos igualdade de tratamento).
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Para Mello (2013), a impessoalidade está fundamentada no princípio da
isonomia (“Todos são iguais perante a lei”), tendo desdobramentos explícitos em
diversos dispositivos legais. Dentre eles, cita os incisos II, onde há exigência de
concurso público para ingresso em cargo ou emprego público, e XXI, que exige que
as licitações públicas assegurem igualdade de condições a todos os concorrentes,
ambos do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).
Ressalte-se também como decorrente do princípio da impessoalidade a
vedação contida no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, cuja redação
é a seguinte:
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos
(BRASIL, 1988).

Em outras palavras, o que tal dispositivo determina é que os atos públicos
não devem conter a marca pessoal do administrador, tendo em vista que estes são
praticados pela Administração Pública a que ele pertence, e não por ele.
O próximo princípio a ser comentado é o da moralidade, que dá conta de
que a Administração Pública, além de cumprir a lei, deve respeitar a ética, a
moralidade, a lealdade, o decoro e a boa-fé.
Para Meirelles (2013), tal princípio constitui-se em pressuposto de
validade de todo ato emanado da Administração Pública, tratando-se, no seu âmbito,
não da moral comum, mas, sim, de uma moral jurídica, entendida como sendo
um conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração.
O da publicidade, por sua vez, como o próprio nome denota, prediz que
os atos dela emanados, para que produzam seus efeitos, devem ser públicos.
E, por fim, o da eficiência, que, no momento, é o que mais interessa; esse
princípio, acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998
(BRASIL, 1998), está relacionado à busca da qualidade na Administração.
Baseado na administração gerencial, que visa o controle dos resultados,
este princípio atribui à Administração Pública e seus agentes a busca do bem
comum por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra,
transparente, participativa, eficaz, sem burocracia, primando pela rentabilidade
social (MEIRELLES, 2013).
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Gonçalves (2003) segue no mesmo sentido, trazendo que tal enunciado
relaciona-se com as normas da boa administração no sentido de que a
Administração Pública, em todos os seus setores, deve concretizar suas atividades
com vistas a extrair o maior número possível de efeitos positivos ao administrado,
levando em conta a relação custo-benefício, buscando a excelência de recursos,
dotando as ações do Estado, assim, de maior eficácia possível.
Para Di Pietro (2013), este princípio é dirigido a toda a Administração
Pública,

possuindo

duas

interpretações;

a

primeira

delas

encontra-se

intrinsecamente ligada ao modo de atuação do agente público; já a segunda está
relacionada diretamente com a maneira estrutural, organizacional e disciplinar da
Administração Pública, também com a finalidade de alcançar os melhores resultados
na gestão pública, para que o bem comum seja alcançado da forma mais adequada.
Nesse sentido, “eficiência” seria, segundo Moraes (2013), verificada na
expressão “o dever da boa administração”. Assim, uma gestão pública de qualidade
seria aquela que expressasse, então, o cumprimento do dever de se realizar uma
boa administração, assim tida como aquela que busca o bem comum, primando os
atos públicos pela obediência aos princípios constitucionalmente informados, aqui já
delineados.

3.4. COMO O MARKETING PODE APERFEIÇOAR O SERVIÇO PÚBLICO

Segundo Kotler e Keller (2012), o marketing consiste na tarefa de criar,
promover e fornecer bens e serviços a clientes, que podem ser pessoas físicas ou
jurídicas. Segundo estes autores, os profissionais de marketing se envolveriam no
marketing de bens, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades,
organizações, informações e ideias.
Para Kotler (2012), marketing se apresenta como um processo social e
administrativo, pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e o que
desejam por meio da relação de troca de produtos e valor com outras pessoas.
Para Gummenson (2005), a orientação para o marketing é aferida quando
a empresa foca na oferta de produtos e serviços que satisfazem as necessidades do
cliente, criando, assim, valor. Neste sentido, para o autor, a abordagem seria
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centrada no consumidor e orientada para o mercado, com vistas a ofertar bens e
serviços de qualidade gerando, assim, a satisfação do cliente.
Entretanto, dentro da orientação para o marketing, há de se observar que
existem várias maneiras de uma organização proceder. É o que trazem Churchill e
Peter (2010), que destacam como uma destas maneiras a que envolve
relacionamento e criação de valor para o cliente. O foco, aqui, para estes autores,
não é se o cliente é entendido, apenas, alargando a abrangência do entendimento
para a concorrência e o ambiente de sua atuação, criando valor para o público-alvo
sem deixar de considerar, igualmente, outros públicos.
A esse respeito, cite-se importante lição de Kotler e Keller (2012), que
trazem em sua abordagem o marketing holístico, cuja orientação envolve tudo e
todos que participam do processo mercadológico, indo desde o consumidor até a
concorrência. Para estes autores, o marketing holístico atua em quatro dimensões
distintas. Veja-se a representação na Figura 1.
Figura 1 - Dimensões do marketing holístico

Fonte: KOTLER; KELLER (2012, p. 16)
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Na primeira dimensão, é o marketing interno que garante a contratação,
treinamento e motivação dos funcionários, de modo que todos acolham o princípio
de marketing; o marketing integrado, por sua vez, compreende a segunda dimensão,
sendo o encarregado de administrar os quatro P’s do composto de marketing
(produto, preço, ponto de vendas, promoção); o marketing socialmente responsável
correspondente à terceira dimensão, e tem como responsabilidade questões que
vão além das portas da empresa como colaboração com meio ambiente, com a
comunidade, entre outras; o marketing de relacionamento compreende a quarta e
última dimensão do marketing holístico, envolvendo não apenas os clientes, como
também os fornecedores e canais de distribuição (KOTLER; KELLER, 2012).
Apesar do marketing ser largamente utilizado pelas empresas do setor
privado para aumentar o lucro, outros autores trabalham com conceitos de uma
forma geral como segundo Churchill Junior e Peter (2010, p. 5), trazem que “o
marketing é usado para desenvolver trocas que visem ou não o lucro.” E Cobra
(1992, p. 29), por sua vez, que o marketing “é mais do que uma forma de sentir e
adaptar produtos ou serviços, é um compromisso com a busca da melhoria da
qualidade de vida das pessoas”
Por fim, Shimp (2002) diz que, todas as organizações, com ou sem fins
lucrativos, usam várias formas de comunicação de marketing para promover suas
ofertas e atingir objetivos financeiros e não financeiros. Neste contexto o marketing é
uma ferramenta fundamental, quer seja pelo setor privado, quer seja pelo setor
público.

3.4.1. O MARKETING PÚBLICO

Definir Marketing Público não é das tarefas das mais simples. Froemming
(2009) explica que o conceito, dentro da teoria do marketing, ainda está em
formação. Segundo a referida autora, tal vertente possui várias nomenclaturas
dentro da literatura, mas que podemos entender o aludido marketing como uma
ramificação do marketing social.

23

Já Kotler e Lee (2008) apregoam que o foco do marketing público é
utilizar os princípios e técnicas fundamentais consolidados do marketing para atingir
os propósitos dos gestores do serviço público. Asseveram ainda esses autores que:
O marketing acaba sendo a melhor plataforma de planejamento para uma
agência pública que queira atender às necessidades do cidadão e que
queira entregar valor real. A preocupação central do marketing é a produção
de resultados que o mercado-alvo valoriza. No setor privado, o mantra do
marketing é a valorização e a satisfação do cliente. No setor público, o
mantra do marketing é a valorização e a satisfação do cidadão. (KOTLER &
LEE, 2008, P.23)

Nessa linha, a distinção entre o marketing público e marketing comercial
se faz necessário. Apesar de ambos fazerem uso dos mesmos princípios e técnicas,
existem peculiaridades que devem ser pontuadas. Diferente do marketing público,
no marketing comercial o principal esforço gira em torno da venda de produtos e
serviços (KOTLER; LEE, 2011).
Outra diferença apontada por esses autores é que o setor privado tem
como objetivo o ganho financeiro e com isso prefere escolher segmentos do
mercado que tragam vendas lucrativas, já o setor público tem como objetivo o ganho
social e os nichos são selecionados com critérios, considerando o problema social e
o alcance das políticas. Mas, em ambos busca-se maximizar o ganho sobre os
recursos investidos.
Apesar das diferenças, conforme mencionadas, na prática o que se vê
são similaridades entre os dois modelos, conforme demonstrado na obra de Kotler e
Lee (2011, p. 33):
•

•
•

•
•

•

O foco no cliente é fundamental. O profissional de marketing sabe que a
oferta (produto, preço, praça) terá de ser atraente para o público-alvo,
solucionando um problema que ele tenha ou satisfazendo um desejo ou uma
necessidade.
A teoria da troca é fundamental. O público-alvo tem de perceber benefícios
que se igualem ou que excedam os custos percebidos que sejam associados
a desempenhar o comportamento.
A pesquisa de marketing é usada durante todo o processo. Apenas ao pesquisar e compreender as necessidades, os desejos, as crenças e as atitudes
específicas dos adotantes-alvo, o profissional de marketing pode desenvolver
estratégias efetivas.
Os públicos são segmentados. Estratégias têm de ser feitas sob medida para
os desejos, as necessidades, os recursos e o comportamento atual
específicos de diferentes segmentos de mercado.
Todos os 4 Ps são levados em consideração. Uma estratégia vencedora
exige uma abordagem integrada, uma abordagem que utilize tudo que há de
disponível na caixa de ferramentas, não se valendo apenas da propaganda e
de outras formas de comunicação persuasivas.
Os resultados são mensurados e usados para melhorias. O feedback é
avaliado e visto como um “conselho gratuito” sobre como fazer melhor da
próxima vez.
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Dentro deste raciocínio, nota-se que o gestor público, de modo geral,
deve estar atento a algumas soluções e o potencial que marketing traz para
melhorar o desempenho dos seus serviços e atender as necessidades e anseios da
sociedade. Kotler e Lee (2008), apresentam-nos a maneira de pensar de um
marketing bem-sucedido traduzido em cinco sinais de identificação:
•
•
•
•
•

Adoção de foco centrado no cliente
Segmentação e seleção de mercado
Identificação de concorrência
Utilização de todos os 4 “Ps” do composto (mix) de marketing
Monitoramento de esforços e realização de ajustes (KOTLER & LEE, 2008,
P.28)

Percorrendo esses sinais apresentados acima, facilmente identificamos
que o foco da instituição pública deve estar no cidadão/usuário. Quanto à
segmentação de mercado, percebemos uma certa dificuldade de aplicação no
serviço público, tendo em vista que na esfera pública deve priorizar o atendimento
igualitário para os contribuintes a fim de evitar tratamento discriminatórios, vedados
por lei. No entanto, há políticas focalizadas e outras que por natureza são
direcionadas a públicos específicos. No que tange à concorrência, há que ser
ponderado que na maioria dos casos não existe, pela própria natureza dos serviços
ofertados. Mas, como o marketing público tem como propósito central contribuir para
a adoção ou manutenção de um comportamento considerado desejável, tudo aquilo
que estimula comportamentos contrários aos desejados são vistos como
concorrentes. Agora, ao analisarmos o composto de marketing (4P`s), verificamos
muitas iniciativas pautadas nesta tradicional estratégia dentro da esfera pública. E,
por fim, o monitoramento. Kotler e Lee (2008) nos ensinam que as instituições
públicas devem desenvolver ferramentas para medir seus resultados e analisa-los e,
caso for necessário, realizar as correções.
Desse modo, ainda com fulcro nos ensinamentos desses autores, para
que os gestores públicos possam melhor atingir os objetivos do marketing de
sucesso, o composto de marketing, a saber: produto, preço, praça e promoção; é
uma ferramenta imprescindível.
Para eles, existem duas perspectivas que devem ser consideradas para
influenciar e facilitar as relações de trocas, que é o pressuposto básico do uso dessa
ferramenta de marketing: a perspectiva de quem oferece o produto ou serviço e a
perspectiva do cliente/usuário.
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Tabela 1: Quatro P´s x Quatro C´s
Os Quatro P`s

Características
Os Quatro C`s
Tudo o que se refere ao produto ou serviço em si,
Produto
como formulação física, características, produção,
Cliente (solução para o)
qualidade, marca, design, embalagem, etc.
Política de preços, descontos, e formas e prazos de
Preço
Custo para o cliente
pagamento;
Tarefas necessárias para apresentar o produto ou
serviço ao consumidor, para que ele possa comprá-lo
Conveniência para o
Praça (local)
e consumi-lo, canais de distribuição, cobertura,
cliente
variedades, locais, estoque, transporte.
Todas as tarefas de comunicação que visam promover
o consumo do produto ou serviço, promoção de
Promoção
Comunicação
vendas, publicidade, força de vendas, relações
públicas, marketing direto, propaganda, etc.
[Adaptado de: KOTLER & LEE. Marketing no setor público: um guia para um desempenho mais
eficaz. Porto Alegre: Bookman, 2008].

Conquanto todos os 4 Ps devam ser levados em consideração, o mais
evidente e utilizado, quando pensamos em setor público, é “P” de promoção
(comunicação), muito em função do papel social que as instituições públicas
exercem dentro da sociedade.

3.4.2. A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO

Em seus estudos, Froemming (2009), após trabalhar com os mais
variados conceitos que estão relacionados com o Marketing Público, como o
Marketing Social, Marketing Comunitário, Marketing Institucional e Responsabilidade
Social, a autora conclui que é difícil fazer delimitação, pois as fronteiras são difusas
e se interpenetram. Mas é importante destacar o Marketing Social, pois o mesmo
está muito ligado à comunicação como observa-se nos conceitos abaixo:
O marketing social é um processo que aplica princípios e técnicas de
marketing para criar, comunicar e proporcionar valor a fim de influenciar
comportamentos de públicos-alvo que beneficiam tanto a sociedade (saúde
pública, segurança, meio ambiente e comunidades) como os públicos-alvo
propriamente ditos. (KOTLER LEE & ROTHSCHILD, apud KOTLER 2011 P
26).
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O marketing social é o processo de criar, comunicar e proporcionar
benefícios que o(s) público(s)-alvo quer(em), em troca de um
comportamento do público que beneficie a sociedade, sem lucro financeiro
para o profissional de marketing (SMITH apud KOTLER, 2011, P26)

Direcionando

o

estudo,

segundo

Brandão

(2007),

a

expressão

Comunicação Pública tem sua origem em um contexto em que tanto as instituições
privadas como as públicas passaram a se atentar para as reivindicações dos
cidadãos. Para ela, o marco inicial foi a descoberta, por parte do empresariado, da
importância de ações que levam à prática da cidadania, responsabilidade social,
prestação de contas à sociedade, além da transparência nas suas atividades.
Brandão (2007, p. 9) segue nesse mesmo sentido, tratando a
comunicação pública como um “processo comunicativo que se instaura entre o
Estado, o governo e a sociedade com o objetivo de informar para a construção da
cidadania”.
Jorge Duarte (2007) também reforça essa ideia da centralização do
processo comunicacional no cidadão, no âmbito da Comunicação Pública,
destacando, ainda, o direito à informação, estabelecendo, também, uma
interatividade com ele – uma espécie de diálogo por meio do qual o cidadão comum
passa a conhecer todas as informações que lhe são pertinentes, até mesmo aquelas
que ele não busca por não conhecer a sua existência.
Pierre Zemor (apud MATOS, 2004), por sua vez, destaca que a
comunicação pública é dotada de formas, dividindo-se em cinco perspectivas
distintas, quais sejam:
a) responder à obrigação que as instituições públicas têm de informar o público;
b) estabelecer uma relação de diálogo de forma a permitir a prestação de
serviço ao público;
c) apresentar e promover os serviços da administração;
d) tornar conhecidas as instituições (comunicação externa e interna); e
e) divulgar ações de comunicação cívica e de interesse geral.

Para Brandão (2007), a comunicação pública trata a comunicação de
forma estratégica e planejada, com vistas a criar relacionamentos com diversos
públicos, construindo uma identidade e imagem dessas instituições para com os
mesmos.
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Em outras palavras, como dito por Camargos (2004, p. 150), o
comunicador deve identificar o “ponto de equilíbrio entre o direito da sociedade à
informação e a formação da imagem da instituição”, sendo certo que a formação da
imagem da instituição se constitui em um dos princípios básicos da comunicação
organizacional.
E esta é, justamente, a essência da Comunicação Pública: intermediar as
obrigações de publicidade e transparência, impostas pela lei à gestão pública, com a
formação de sua imagem com o seu público alvo, que é, nada mais nada menos, do
que a coletividade, o povo.
Para exemplificar os tipos mais importantes de canais de comunicação de
veículos de mídia, temos a figura abaixo apresentada por Kotler e Lee (2008):

Tabela 2 - Veículos e canais de comunicação típicos
PROPAGANDA
Publicidade externa
Outdoors
Anúncios em ônibus
Anúncios em paradas de ônibus
Metrôs
Táxis
Adesivos para carros e ônibus Eventos
Anúncios na internet/web sites
esportivos
Quiosques
Anúncios no verso de ingressos e receitas
Anúncios em salas de cinema utilizando cartazes e
Cabines individuais de banheiros
Outdoors e sinalizações de aeroportos
vídeos
RELAÇÕES PÚBLICAS
Histórias divulgadas no rádio e na televisão
Colunas de opinião (OpEds)
Artigos em jornais e revistas
Vídeos
EVENTOS ESPECIAIS
Encontros comunitários ; Demonstrações/Exibições
Feiras
Passeios
MARKETING DIRETO
Correio
Telemarketing
Internet/Email
Catálogos
MATERIAIS IMPRESSOS
Formulários
Cartazes
Folhetos
Mensagens em envelopes
Boletins
Livretos
Prospectos
Adesivos
Calendários
Folhetos para maçaneta de porta
ITENS PROMOCIONAIS ESPECIAIS
Vestuário:
Itens funcionais:
Chaveiros
Camisetas
Bonés de beisebol
Lanternas
Fraldas
Ímãs de geladeira
Babadores
Garrafas de água
Sacos de lixo
Itens de natureza descartável:
Protetor para copos de café
Canetas e lápis
Porta-copos e guardanapos de bar
Marcadores de livros

Radiodifusão
Televisão
Rádio
Internet: banners em web sites
Imprensa
Jornal
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Bótons
Tatuagens não-definitivas
Balões
Adesivos
Biscoitos da sorte

Capas de livros
Blocos de notas
Bolsas
Mascotes
Porta-celulares

SINALIZAÇÕES E EXPOSITORES
Placas de sinalização de estrada
Sinalizações e cartazes em propriedades governamentais ou propriedades reguladas pelo governo
CANAIS DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
Apresentações e reuniões "cara-a-cara"
Boca-a-boca
Divulgação através da web
Oficinas, seminários, treinamentos
MÍDIA POPULAR
Arte em locais públicos
Televisão e programas de rádio
Músicas
Tiras e revistas de humor
Scripts de cinema,
Baralhos e outros jogos
[Adaptado de: KOTLER & LEE. Social Marketing: Improving the Quality of Life / Marketing Social:
Melhorando a Qualidade de Vida (Thousand Oaks, CA: Sage, 2002)].

3.4.3. EXEMPLOS DA COMUNICAÇÃO PELA ESFERA PÚBLICA

Tendo sido feitas estas considerações gerais sobre o Marketing, serão
apresentados, a partir de agora, alguns sites de órgãos do governo federal buscando
aferir de que forma o Marketing é utilizado – e se é utilizado – como estratégia de
atuação para aperfeiçoamento do serviço público.
O Senado Federal instituiu o E-cidadania (www12.senado.gov.br/
ecidadania#), que consiste em um espaço institucional online de participação política
disponibilizado pelo Senado Federal para que o cidadão brasileiro possa colaborar
de forma mais direta e efetiva com o processo de atuação parlamentar e legislativa
do Senado. O objetivo é estimular e possibilitar maior participação dos cidadãos, por
meio da tecnologia da informação e comunicação, nas atividades legislativas,
orçamentárias, de fiscalização e de representação da Casa, assim como:
“promover maior conhecimento, por parte da população, do processo
legislativo e dos debates em curso no Senado Federal;
permitir aos senadores e senadoras o acesso amplo às manifestações da
sociedade sobre os temas legislativos em discussão na Casa; e
proporcionar maior transparência à sociedade, seja por ampliar a divulgação
das iniciativas de transparência administrativa e orçamentária da Casa, seja
pela simplificação do acesso às informações orçamentárias da União e dos
estados federados” (SENADO FEDERAL, 2014).

29

Também

a

Câmara

dos

Deputados

desenvolveu

um

canal

de

comunicação – o Portal e-Democracia (http://edemocracia.camara.gov.br/), que é
dividido em dois grandes espaços de participação: as Comunidades Legislativas e o
Espaço Livre. No primeiro, o cidadão pode participar de debates de temas
específicos, normalmente, relacionados a projetos de lei já existentes. Essas
Comunidades

oferecem

diferentes

instrumentos

de

participação

e,

ainda,

orientações quanto ao andamento da matéria no Congresso Nacional. Já no Espaço
Livre, o próprio cidadão pode definir o tema da discussão e ser o grande motivador
dela. O debate será acompanhado pela equipe e-Democracia e pode vir a se tornar
uma Comunidade Legislativa (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014).
A Presidência da República também tem o seu canal, feito através de sua
Secretaria de Comunicação Social (SECOM), que disponibiliza, em sua página, links
para o Blog do Planalto (http://blog.planalto.gov.br/), que traz notícias gerais que
envolvem o Governo Federal, bem como disponibiliza um canal de acesso à
Presidência

da

República

(https://sistema.planalto.gov.br/falepr2/index.php).

Baseado, também, na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 2011),
disponibiliza formulário para que qualquer cidadão tenha acesso a informações por
ele requeridas (www.acessoainformacao.gov.br) (SECOM, 2014).
Assim, como verificado, a Administração Pública vem fazendo uso do
marketing como uma de suas estratégias de comunicação pública, visando, além,
obviamente, de conferir transparência à gestão e possibilitar o contato do
administrado com o Estado (via de mão dupla, portanto), divulgar as políticas
efetivadas, no melhor estilo do marketing de relacionamento.
Os resultados alcançados demonstram que o marketing pode ser (como
já é, em alguns setores, como visto) utilizado para aperfeiçoar o serviço público na
medida em que as instituições públicas podem também fazer trocas com o seu
público alvo, que é a sociedade, de um modo geral, tendo, então, que atender as
suas expectativas.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Segundo Gil (2010), o delineamento de uma pesquisa representa o seu
planejamento em uma dimensão mais ampla, considerando que, conforme o
mencionado autor, ela consiste no momento no qual o investigador estabelece os
meios técnicos da investigação, residindo, também, na oportunidade em que ele
prevê os instrumentos e procedimentos dos quais necessitará para a coleta de
dados. Em outras palavras, parafraseando o mencionado autor, pode-se vislumbrar
o delineamento da pesquisa como sendo o planejamento do estudo, momento no
qual se preveem as técnicas que serão utilizadas para a investigação necessária,
bem como os instrumentos e procedimentos necessários para a coleta dos dados.
Uma possível classificação das pesquisas é encontrada em Vergara
(2013), que as divide, quanto aos seus fins, em exploratórias, descritivas,
explicativas, metodológicas ou aplicadas. Já quanto aos seus meios, elas serão,
conforme a mencionada autora, pesquisas de campo, de laboratório, documentais,
bibliográficas ou experimentais.
Para Minayo (2004), elas também podem ser agrupadas em qualitativas,
quando cuidarem de responder questões que não podem ou não devem ser
quantificadas, e quantitativas, quando, ao contrário, tiverem por objeto algo que
necessite ser expresso quantificado.
Com fulcro nas palavras de Gil (2010), a pesquisa exploratória, em que
pese ser bastante flexível, na maioria dos casos se desdobra em pesquisa
bibliográfica ou estudo de caso.
De acordo com as categorias metodológicas mencionadas acima, esta
pesquisa pode ser classificada como aplicada, qualitativa e exploratória.
A pesquisa bibliográfica será a base deste estudo, que utilizará obras
impressas, bem como artigos científicos, monografias, teses e dissertações
disponibilizados em bancos de dados localizados na internet. Conforme Gil (2010), a
principal vantagem da pesquisa bibliográfica é que ela permite ao investigador cobrir
uma série de fenômenos de maneira muito mais ampla do que poderia pesquisar
diretamente.
A análise dos textos coletados foi feita mediante a separação daqueles
que guardavam referência com o tema debatido. Após uma primeira seleção, foi feita
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uma seleção mais detalhada, separando os trechos que seriam utilizados por
subtemas para, enfim, poderem subsidiar a redação final do texto.
Para corroborar o objeto desta pesquisa, foi realizado um estudo de caso
na instituição pública municipal – SAAE-VR e explana Gil (2002) sobre esta
modalidade de pesquisa:
[…] os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar o
conhecimento preciso das características de uma população, mas sim o de
proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis
fatores que o influenciam ou são por ele influenciados. (GIL, 2002, p. 55).

Esta autarquia foi selecionada entre outras, pois foi considerada a melhor
prestadora pública de serviços de saneamento no Estado Fluminense. Isso pode ser
afirmado de acordo com o Ranking de Saneamento realizado pelo Instituto Trata
Brasil que avalia os serviços de saneamento básico prestados nas 100 maiores
cidades do País. Nesta pesquisa o SAAE-VR ocupa a 25ª posição nacional e
segunda no Estado do Rio de Janeiro e quando considerada apenas as empresas
públicas, salta para a 6ª posição nacional e 1º no Estado. (INSTITUTO TRATA
BRASIL, 2013).
Para a realização do estudo de caso, a coleta das informações se deu por
meio de uma entrevista estruturada direcionada à diretora do departamento de
marketing da autarquia. As perguntas, encaminhadas por e-mail, foram previamente
respondidas pela diretora do setor e complementadas durante uma entrevista
presencial.
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5. ESTUDO DE CASO

Com o intuito de enriquecer esta revisão bibliográfica e avaliar os
benefícios gerados pela aplicação de uma estratégia de marketing consciente, fezse necessário a inclusão de um breve estudo de caso que demonstrasse seus
impactos positivos que ajudaram a tornar uma instituição pública, neste caso o
SAAE-VR, uma referência em prestação de serviços na região Sul Fluminense.
Foi aplicado um questionário, com posterior entrevista com gestor, para
analisarmos melhor até que ponto o marketing tem influenciado as ações do SAAEVR, no que diz respeito ao aperfeiçoamento de seus serviços prestados ao cidadão.
Após a entrevista, foi possível verificar que, embora a Autarquia municipal
esteja inserida em um segmento de atuação em regime de monopólio e seu foco
não seja auferir lucro, suas ações de marketing são construídas com a finalidade de
facilitar a relação com o usuário e fortalecer a imagem da organização.
Conforme nos relatou a Sra. Maria Aparecida Cury, responsável pelo
setor de marketing dentro instituição, há no SAAE-VR programas constantes
voltados à valorização da marca e campanhas de conscientização do uso racional
do seu produto, que é a água. Assim, quando questionada a respeito desses
programas, a referida gestora disse: “Os nossos programas são constantes, onde
adotamos os meios de divulgarmos o nosso produto ‘ÁGUA’, através de palestras,
feiras, exposições, releases e recebendo visitas de estudantes às Estações de
Tratamento de Água e Esgoto”. Em entrevista complementou dizendo que o SAAEVR tem buscado se diferenciar de outras empresas públicas que atuam no setor.
Para ratificar o que a entrevistada afirmou, em 2010 houve uma
reestruturação da instituição, e dentre as principais mudanças a logomarca da
Autarquia municipal foi alterada, como pode ser observado na Figura 2.
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Figura 2 – Mudança do Logotipo
Antes

Depois

Fonte: Adaptado de Arquivo do SAAE-VR

Neste sentido Tybout e Calkins (2006, p. 2) nos ensinam a respeito, ao
dizer que “as marcas têm habilidade notável em impactar o modo como as pessoas
veem os produtos”. Continuando, os autores conceituam que o Design de marca é,
essencialmente, um mecanismo para ajudar os consumidores a categorizar o
produto em termos do conceito de marketing desejado, constituindo-se em um
processo em uma série de etapas.
Etapa 1. Perceba que marcas são conceitos e começam com uma forte
articulação do conceito de marca. Como você gostaria que o consumidor
categorizasse o produto?
Etapa 2. Identifique um pequeno conjunto de categorias perceptuais que
facilitarão o conceito da marca se forem usadas pelos consumidores.
Etapa 3. Considere pistas específicas no processo de design que possam
afetar as categorias perceptuais. Assegure-se de incluir o nome da marca, o nome
da categoria do produto, a identidade corporativa, o léxico verbal, a ilustração, os
símbolos visuais, a paleta de cores e a forma funcional.
Etapa 4. Idealmente, avalie o design de marca resultante (ou designs
alternativos) com os consumidores expostos brevemente a ele e que reagem ao
avaliar o(s) designs nas categorias perceptuais.
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Etapa 5. Estenda a marca a outros produtos (um sistema de marca) ao
considerar a adequação de cada produto ao conceito da marca. Dê consideração
especial à habilidade do design da marca apoiar o conceito para esse produto.
Veja-se como ficou a nova identidade visual do SAAE-VR após a referida
reestruturação:

Figura 3– Identidade Visual do SAAE-VR

Fonte: Arquivo do SAAE-VR

Já no que tange aos canais de comunicação para implementação de
alguns programas de marketing, de acordo a Sra. Cury, o SAAE-VR lança mão dos
seguintes recursos: rádio, televisão, estandes em locais públicos, distribuição de
matérias impressos e divulgação por meio de website.
Frequentemente, o SAAE-VR consegue ainda se utilizar de canais
gratuitos de comunicação com os seus usuários, por se tratar um serviço de
utilidade pública. Com isso a instituição consegue proporcionar um atendimento
ainda mais qualificado ao cidadão. É notável esta preocupação em alcançar a
satisfação do usuário e fazer com que o cliente perceba a qualidade dos seus
serviços prestados, uma prova disso é que são mantidos canais abertos para
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receber feedback da população, seja por meio do site da instituição, nas palestras,
nos programas de rádio e televisão onde algum representante do SAAE-VR concede
entrevistas, nos atendimentos aos presidentes de associações de bairros, ou mesmo
pelo telefone da ouvidoria.
O feedback, neste sentido, além de possibilitar a melhoria contínua do
nível dos serviços oferecidos, permite também avaliar qual a percepção que o
usuário tem sobre tais serviços e sobre a imagem do SAAE-VR em geral.
Do mesmo modo que um profissional de marketing de bens físicos precisa
saber como os clientes percebem a qualidade das características do
produto, o profissional de marketing de serviço tem de avaliar como os
clientes percebem a qualidade das “características de serviço” indicadas
pela estrutura da qualidade percebida de serviço (Grönross, 2009, p. 64)

Em que pese o SAAE-VR não ter concorrentes, é extremamente
perceptível sua preocupação com qualidade dos serviços entregues aos seus
usuários. Uma prova disso é que possui diversas certificações na área, tais como:
•

Certificação ISO 9001:2008 obtida em 2009 para ETA Belmonte
(captação e tratamento água bruta e produção de água potável para
consumo humano).

•

Certificação ISO 9001:2008 obtida em 2010 para o Laboratório de
Hidrometria, (prestação de serviços de verificação e validação de
hidrômetro).

•

Recertificação ISO 9001:2008 obtida em 2011 para ETA Belmonte e
Laboratório de Hidrometria.

•

Previsão para Recertificação ISO 9001:2008 em 2014 para ETA
Belmonte e Laboratório de Hidrometria.

•

Previsão para certificação ISO 14001:2004 em 2015.

Outro ponto abordado na entrevista foi Segmentação de Mercado. De
acordo com Rocha (2008, p. 35), “segmentar um mercado é reconhecer sua
natureza essencialmente heterogênea. Em nossos dias, poucos são os mercados
homogêneos”. O que não é o caso do fornecimento de água no município de Volta
Redonda, no qual o SAAE-VR atua. Quando questionada acerca do público-alvo nas
ações de marketing, Maria Aparecida Cury apresentou a seguinte resposta a
respeito:
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Existem duas segmentações, o público alvo externo (o usuário) e o
interno (o funcionário). Sendo que, para atender de uma maneira diferenciada o
nosso público alvo externo há uma preocupação principal de assegurar um processo
de tratamento de água transparente, automação, em nível de distribuição de água,
diminuindo assim a redução de custos operacionais com as perdas. Tudo isso é
possível com investimentos e treinamentos com nosso público alvo interno.
Por fim, mas não menos importante, é de extrema relevância destacar o
papel do SAAE-VR como educador ambiental no que se refere ao uso consciente do
seu produto final que é água. Observamos, após a entrevista, a forte inclinação da
Autarquia municipal ao marketing social. A maioria de ações e campanhas estão
voltadas à educação ambiental como forma, ainda que indireta, de proteger seus
mananciais e influenciar o comportamento dos consumidores de água para um uso
mais consciente. Sendo o SAAE-VR um órgão público, que não visa ao lucro, é
totalmente aceitável que seus esforços de marketing estejam mais direcionados a
mudanças de comportamento. Neste diapasão, Kotler e Lee (2008) dão sua
explanação acerca do tema:
Marketing social é o uso de princípios e técnicas de marketing para
influenciar um público-alvo a voluntariamente aceitar, rejeitar, modificar ou
abandonar um comportamento em benefício de indivíduos, grupos ou da
sociedade como um todo. Seu propósito é melhorar a qualidade de vida.
Comportamentos são sempre o foco de interesse. (KOTLER; LEE, 2008, p.
207)

Apesar de não visar o lucro, a autarquia utiliza-se do preço para atingir o
objetivo do uso consciente da água ao utilizar faixas de preços diferenciados de
acordo com o volume utilizado. Kotler e Lee (2011) citam este uso do custo
monetário no marketing social para incentivar comportamentos desejados (com a
redução de preço) ou desestimular comportamentos rivais (com o aumento de
preço). Dessa forma, o SAAE-VR acredita que seus usuários busquem enquadrar-se
em faixas de consumo menores para reduzir o custo com o pagamento da conta de
água.
Com efeito, a Autarquia utiliza dessas técnicas em datas comemorativas,
em campanhas educacionais nas escolas da rede municipal e propagandas em
mídias locais.
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6. CONCLUSÃO

Como foi dito ao início, o objetivo geral deste estudo era verificar a
contribuição do marketing público como ferramenta para aperfeiçoar o desempenho
das organizações públicas nos serviços prestados à sociedade.
O problema com base no qual ele foi formulado foi o seguinte:
considerando que as ferramentas e os conceitos de marketing aplicados no contexto
das organizações privadas têm apresentado resultados positivos quanto à melhoria
da imagem perante o público alvo, o fortalecimento da marca e a fidelização de
clientes, assim, como extrapolar a barreira da esfera privada e obter os benefícios
da utilização dos conceitos de marketing no âmbito das organizações e agências de
serviços públicos?
Assim, com vistas a atingi-lo, bem como a responder a questão levantada,
o presente trabalho foi produzido.
A conclusão obtida demonstra que, até em decorrência da noção de
administração gerencial importada das organizações privadas, as instituições
públicas vêm sendo gradativamente direcionadas à utilização de conceitos de
marketing para ajudar a redefinir o papel dos órgãos públicos em atendimento à
demanda social.
No caso do SAAE-VR, apesar de ser um órgão referência em nossa
região, nota-se que o marketing apresentado é muito menos exigido do que seria
caso houvesse concorrência dentro do segmento de atuação. Frisa-se também uma
forte tendência para marketing social já que, por ser uma instituição pública,
necessariamente exerce o papel de educadora social.
O estudo de caso legitimou a importância que as ações de marketing têm
para a construção de uma boa percepção da imagem da instituição por conta dos
seus usuários, bem como aumentar a qualidade dos serviços oferecidos.
Assim, como benefícios advindos da utilização de conceitos de marketing
na administração pública citem-se o fortalecimento da imagem institucional, que
culmina no estímulo aos servidores para cumprirem efetivamente o seu papel, que é
o de servir, atendendo, sempre, ao interesse da coletividade.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho demonstrou a inquestionável contribuição que o
marketing traz para as organizações pública de um modo geral. Considerando que a
grande maioria delas não possui a lógica da concorrência e nem visam auferir lucro,
a de se levar em conta que, nos dias de hoje, qualquer relação de troca, seja entre
usuário do serviço público, ou com os fornecedores, já podemos enxergar o papel
importante do marketing nessas inter-relações.
Por meio do estudo de caso, foi possível constatar que, organizações
públicas que buscam a excelência na prestação de serviços aos cidadãos, como é o
caso da Autarquia municipal – SAAE-VR, certamente utilizam-se dos conceitos e
das ferramentas do marketing, ainda que de forma incipiente.
Desse modo, no setor público, a grande questão que se impõe é como a
atender as necessidades do cidadão/usuário de maneira célere e eficiente sendo
que, quando a Administração Pública pretende atuar, sempre esbarra no princípio
constitucional da legalidade ou em questões orçamentárias. Isso reflete também de
alguma forma na atuação do marketing dentro das instituições públicas como um
todo, na medida em que sua área de atuação fica restringida e pouco sem
efetividade.
Como esperado, na instituição pública em estudo, há uma preocupação,
com o auxílio das ferramentas de marketing, em atender, dentro do possível, as
expectativas e necessidades do cidadão, entretanto, tendo sempre que conviver
com as burocracias típicas do setor público que mitigam as boas iniciativas.
Ressaltamos que esta pesquisa nem de longe esgota o tema, visto que
há de levar em conta as empresas públicas, com capital inteiramente estatal, que
possuem mais liberdade de gestão dos seus recursos, atuando no mesmo patamar
das empresas da iniciativa privada. O grande viés desta pesquisa fica por conta que
não podemos inferir se outros órgãos ou secretarias do município em questão
utilizam do marketing de maneira descentralizada, com setor específico para tal
como é o caso do SAAE-VR. Por ser uma autarquia, a priori, tem mais autonomia
administrativo-financeira. O que não ocorre com outros órgãos municipais, que
compartilham entre si toda a estrutura da administração pública. Assim, necessitaria
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um estudo mais pormenorizado a respeito. Logo, a sugestão de futuros estudos
trafegam nesta órbita.
Ademais, a pesquisa atingiu seu objetivo geral tanto em verificar a
contribuição do marketing para setor público, como demonstrar, de maneira pontual,
as iniciativas de marketing no município de Volta Redonda/RJ, proporcionando uma
união significativa entre a teoria e a prática, contribuindo para o aprendizado
acadêmico de um tema bastante recente e ainda em construção em nosso país
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APÊNDICE

QUESTIONÁRIO

1) O SAAE-VR utiliza alguma estratégia de marketing para o setor público como
forma de promover os serviços ofertados? Destaque as principais.
R – A preocupação principal do SAAE em relação ao seu produto, que é a água, é
manter a

transparência em relação ao tratamento da mesma dando acesso ao seu

público alvo sempre que o mesmo sentir necessidade de saber como é feito esse
processo (Tratamento da água). Ex. Agendamento de visitas às Estações de Tratamento
de Água e Esgoto.

2) Existe segmentação do público-alvo nas ações de marketing? Caso positivo, quais
são os segmentos atendidos?
R – Sim. Existem duas segmentações, o público alvo externo (o usuário) e o interno (o
funcionário). Sendo que, para atender de uma maneira diferenciada o nosso público alvo
externo há uma preocupação principal de assegurar um processo de tratamento de água
transparente, automação, em nível de distribuição de água, diminuindo assim a redução
de custos operacionais com as perdas. Tudo isso é possível com investimentos e
treinamentos com nosso público alvo interno.
3) Quanto à duração dos programas de marketing, eles são pontuais, sazonais ou
constantes?
R – Os nossos programas são constantes, onde adotamos os meios de divulgarmos o
nosso produto “ÁGUA”, através de palestras, feiras, exposições, releases e recebendo
visitas de estudantes às Estações de Tratamento de Água e Esgoto.
4)

Cite os principais canais de comunicação utilizados para implementar os
programas de marketing do SAAE-VR?
R – Entrevistas, através da mídia falada e escrita, o site institucional da empresa,
participação em datas especiais do município, estandes em locais públicos no Dia
Mundial da Água onde são divulgadas as melhorias, ouvidoria e o telefone 115.

5) Existe abertura para receber feedback do cidadão? Se sim, como?
R - Sim. Através do Site da empresa, dos Programas de rádio e TV, das palestras e
entrevistas nas rádios e comunidades, atendendo os presidentes das associações de
bairro e a nossa ouvidoria.
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6) Todo o serviço de marketing é executado internamente ou alguma parte é
terceirizada?
R – Todo serviço é executado internamente.
7) O racionamento de água é um tema relevante há algum tempo. Existe alguma ação
de marketing específica voltada para este tema?
R - Não. Até o momento não foi necessário utilizarmos nenhum projeto de racionamento
de água. A Estação de Tratamento Belmonte produz 1.600 l/s, com capacidade para
2.000 L/S, sendo assim, ainda estamos com produção aquém do nosso limite.

8) Quais são os comportamentos esperados pela unidade por parte de seus
usuários? Há iniciativas conduzidas pelo SAAE-VR para que esses
comportamentos sejam de fato adotados pelo público- alvo?
R – Esperamos um feedback por parte de nossos usuários para que possamos ter uma
melhoria contínua de nossos serviços. Incentivamos isso deixando à disposição a nossa
central telefônica 115, o site e a ouvidoria.
9) Há estudos sobre o impacto dos benefícios alcançados por meio das ações
desenvolvidas pelo SAAE-VR?
R – No momento não temos um estudo atualizado sobre os últimos recursos e
benefícios alcançados pela empresa em relação ao nosso público alvo, mas, vale
ressaltar que as certificações:
• Certificação ISO 9001:2008 obtida em 2009 para ETA Belmonte (captação e
tratamento água bruta e produção de água potável para consumo humano).
• Certificação ISO 9001:2008 obtida em 2010 para o Laboratório de Hidrometria,
(prestação de serviços de verificação e validação de hidrômetro).
• Recertificação ISO 9001:2008 obtida em 2011 para ETA Belmonte e Laboratório de
Hidrometria.
• Previsão para Recertificação ISO 9001:2008 em 2014 para ETA Belmonte e
Laboratório de Hidrometria.
• Previsão para certificação ISO 14001:2004 em 2015
Um levantamento sobre os serviços de saneamento básico oferecido nas 100 maiores
cidades brasileiro, realizado pelo Instituto Trata Brasil - uma Oscip (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público) que reúne empresas como Tigre, Amanco,
Braskem, Aegea, Solvay, entre outras - aponta o Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Volta Redonda (SAAE-VR) como a melhor empresa pública de saneamento no
Estado do Rio de Janeiro. Em relação ao resto do país, o SAAE-VR também está entre
os melhores colocados: é a oitava melhor empresa pública de saneamento do Brasil, e a
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vigésima nona na colocação geral, quando são incluídas as empresas privadas. No
Estado do Rio, na colocação geral, o SAAE-VR fica na segunda posição como melhor
empresa de saneamento, atrás apenas da empresa privada que realiza o serviço em
Niterói.
A Federação das Indústrias do RJ FIRJAN - apontou o SAAE-VR como o melhor
prestador de serviço público da região.
10) O SAAE-VR enxerga outras demandas da comunidade, que não estão
contempladas atualmente? Como são tratadas essas demandas?
R – Sim, o SAAE enxerga essa demanda que não é só o desejo da comunidade como
também da empresa, que é o tratamento quase em sua totalidade do esgoto, demanda
esta que já terá um reflexo com o término da obra da ETE Correio, com previsão para
2014 e onde passaremos a tratar quase 50% do esgoto gerado em VR.
11) Existe uma preocupação com a gestão da marca (SAAE)? Se sim, como ela é
conduzida?
R – Sim, porque temos o compromisso não só com os nossos usuários, mas, também,
com os nossos funcionários, onde todos tenham o conhecimento do produto que
fornecemos. Porque eles são fundamentais para o sucesso da empresa, por isso
adotamos uma melhoria contínua em nossos processos, serviços e produtos.Para isso
adotamos uma Política de Gestão da Qualidade e Ambiental que tem como lema a
palavra ALERTA e anualmente entregamos à população atendida com nossos serviços o
relatório anual sobre a qualidade da água com os seus parâmetros.
12) Poderia citar as estratégias de gestão de marca que o SAAE-VR adota?
R – A água é um produto diferenciado, com características tangíveis e intangíveis. Não
está exposta em vitrines, nem possui embalagem. Trata-se de um recurso natural, nobre
e imprescindível à vida humana, no entanto, é de responsabilidade do SAAE procurar
preservar os mananciais em que explora (fazendo campanhas educativas nas escolas),
minimizar as perdas operacionais e incentivar o consumo racional, visando assegurar o
abastecimento, além de entregar aos nossos usuários a água tratada seguindo o padrão
exigido pelo Ministério da Saúde.
13) Em sua opinião, como o marketing pode aperfeiçoar o serviço público em geral?
R – Formando uma imagem sólida e positiva da empresa – dentre o público interno e
externo – por meio de projetos sociais, culturais e ambientais e na divulgação em massa
de seus produtos e serviços.

