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RESUMO 

Este artigo apresenta um estudo avançado em relação ao marketing incluindo 

o setor publico que passa a ser uma ferramenta primordial para uma gestão pública 

de qualidade, fazendo com que o consumidor fique satisfeito. Apresenta as maneiras 

de cada um dos itens que fazem parte do mix do marketing. Mostra que o marketing 

é um sistema preparado para estar a serviço de outros sistemas, utilizando as 

técnicas princípios e processos próprios. Fazendo assim uma administração publica 

eficaz.  No setor publico os anseios e esperanças que precisam ser atendidas são as 

dos cidadãos, também por meio de benefícios, no entanto, estes são formatados em 

termos de produtos e/ou serviços públicos que visam o desenvolvimento do seu 

bem-estar econômico e social do cidadão, sem auferir lucros por parte das 

organizações públicas.  O Estudo de caso mostra a realidade dos meios de 

comunicação utilizáveis na prestação de serviço do objeto em estudo. O Marketing 

Social vem despertando curiosidade e interesse em vários ramos. Atualmente é 

muito bem visto aquele que pratica o Marketing Social. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo visa esclarecer os meios que podem ser utilizados para a prática 

do marketing no setor público, utilizando uma de suas ferramentas fundamentais que 

é a comunicação, explorando o estudo nos meios os quais podem ser utilizados para 

que haja um retorno positivo em relação à comunicação dos diversos indivíduos que 

fazem parte deste ambiente estudado seja esta comunicação interna ou externa.  

O Marketing Social vem ganhando mais espaço e despertando olhares dos 

empresários de pequenas às grandes empresas. Agregar valores a empresa tem 

sido o intuito, assim como conquistar e fidelizar os clientes por esse gesto tão nobre, 

que é o Marketing Social. O tema proposto busca apresentar a importância em 

realizar um estudo aprofundado sobre o marketing público, o mesmo vem sendo 

motivo de muitas discussões sobre o assunto em seus diversos aspectos. Ao citar 

sobre o marketing publico é fácil pensar que se trata de marketing político feito por 

partidos que tem o objetivo de alcançar destaque em eleições e assim alcançar 

poder. Mas na verdade não é nada disso o marketing público trata se às 

metodologias que se utiliza na comunicação aos cidadãos sobre as políticas 

escolhidas pelos governantes para que sejam avaliadas pelos eleitores.  

 Visando que o setor público tem o cuidado com o bem comum assim como 

proporciona a eficácia e eficiência das suas atividades, o uso da internet e mídias 

digitais são fundamentais na realidade do setor.  

Cada dia mais o marketing têm demonstrado ser um fator indispensável para 

auxiliar os administradores do setor público e alcançar um resultado positivo nas 

suas administrações.  

Se o responsável pela gestão na área publica que usa a ferramenta do 

marketing político, não tiver o conhecimento correto e todo o potencial de planejar, 

analisar, programar e controlar as ações disponibilizadas pelo uso do marketing, a 

administração pública perde grandes oportunidades. 

 



  

2 COMO O MARKETING É UTILIZADO NO SETOR PÚBLICO 

Infelizmente o marketing no país tem sido visto de uma maneira totalmente 

distorcida, muitos acabam vendo o marketing como uma maneira de comercializar 

um produto, induzindo a sociedade a adquirir o mesmo sem que precise ou que não 

possa comprar. Para muitos o marketing é responsável por apenas a propaganda, 

mas esquecem que a propaganda é apenas uma de suas ferramentas.  

Por isso o marketing é geralmente confundido com outras definições como, 

por exemplo, imagem, marca publicidade, mas na verdade vai muito alem disso. O 

marketing para uma empresa é indispensável por isso é primordial que ele seja 

empregado em todos os setores da empresa. 

Segundo Philip Kotler e Nancy Lee (2008) Marketing no setor público é a 

capacidade de utilizar um conjunto de ferramentas capaz de auxiliar os servidores 

públicos a alocar recursos de maneira mais eficiente e eficaz. Buscando sempre 

manter uma troca continua entre usuário e serviço público.  

A um longo tempo vem se questionando o uso do marketing em organizações 

que não obtém lucro. Acontece isso porque as técnicas tiveram atreladas com 

origem nas disputas entre as empresas pelo mercado consumidor.  

2.1 O produto 

O conceito produto para o marketing alcança muito mais do que bens 

tangíveis, como mercarias por exemplo. O produto para o marketing abrange 

serviços e bens, tornando qualquer coisa comerciável, seja por pessoa jurídica ou 

física buscando saciar uma vontade ou necessidade. 

Um olhar sobre o tema, Kotler (2008, p. 60), mostra que o produto envolve de 

forma natural bens físicos e serviços, mas faz referência também a varias ofertas 

organizacionais sendo vendidas, onde se inclui lugares, eventos, pessoas, 

informações, organização em si, informações e idéias.  

Já para Silk (2006, p100), o produto pode ser definido como alguma coisa 

fornecida a um mercado para ser consumido para que satisfaça uma necessidade.  

O produto é provido de qualidade que se refere ao desenvolvimento do 

produto, um exemplo o diagnóstico exato na consulta médica feita no posto de 

saúde municipal.  



  

Segundo Cobra (2005, p. 48), a satisfação do cliente e conquistada por meio 

da qualidade e valor de um bem ou serviço. Com a qualidade do produto suprindo as 

necessidades e superando as expectativas do cliente faz com que se alcance a 

satisfação do mesmo.  

2.2 Preço 

O preço é uma ferramenta indispensável para o marketing, envolvida por uma 

organização e assim podendo atingir os objetivos no campo mercadológico, ou seja 

uma ferramenta importantíssima na decisão de um comprador.  

No marketing o preço torna-se o elemento mais flexível, pois sofre rápida 

oscilação. Mas existem problemas relacionados a este fator, que no caso é a 

concorrência de valores, fator que influencia uma decisão de um comprador 

(KOTLER,200).  

De acordo com Kotler (2000, p.476), quando o assunto é preço muitas 

empresas tem dificuldade de realizar um bom gerenciamento. 

Os erros mais freqüentes são: a determinação de preços é demasiadamente 
orientada para custos; os preços não são revistos com suficiente freqüência 
para capitalizar mudanças de mercado; os preços são determinados 
independentemente do restante do mix de marketing, em vez de ser um 
elemento intrínseco da estratégia de posicionamento de mercado, e os 
preços não variam de acordo com diferentes itens de produtos, segmentos 
de mercado e ocasiões de compra. 

É necessário fazer uma análise cautelosa e profunda para que possa estar 

estabelecendo um determinado preço, produto ou serviço que não seja tão simples. 

Para o sucesso de um plano de marketing depende muito do posicionamento exato 

do valor de um produto ou serviço. 

Segundo Santos (2006, p. 126), preço é o que distribuído para se dar acesso 

ao produto ou serviço, seja financeiramente com relação a outros aspectos. O que 

na verdade todos esperam e poder estar pagando um preço justo pelo serviço ou 

produto adquirido. 



  

2.3 Praça  

O Termo se refere aos canais de distribuição sendo o terceiro elemento do 

mix do marketing, pode ser também chamado de local, ou seja, os meios de entrega 

e acesso pelo consumidor a tal produto ou serviço. 

Dentro do mix de marketing ao escolher a praça ou local torna-se uma das 

mais importantes atitudes escolhidas pela administração, pois interfere diretamente 

em uma resposta da sociedade. Kotler (2008, p. 110), cita que o cidadão poderá 

responder da seguinte forma: 

Participação em programas (por exemplo, onde e quando treinamentos de 
primeiros socorros são oferecidos). 
Utilização de serviços (por exemplo, ambiente de um centro comunitário). 
Cumprimento de regras e regulamentos (por exemplo, onde latas de lixo e 
contêineres de lixo reciclável são colocados no parque da cidade). 
Compra de produtos (por exemplo, onde as filiais dos campi de 
universidades estão localizados). 
Satisfação (por exemplo, com que antecedência um indivíduo, que viaja a 
negócios, precisa chegar ao aeroporto para dar tempo de passar pelas filas 
de segurança). 

Ao se fazer um planejamento com os canais de distribuição é preciso tomar 

a decisão de onde, como e quando o serviço ou produto será acessado ou entregue 

pelo cidadão. Sendo assim com essa decisão faz com que a administração pública 

passa a obter uma resposta que espera do cidadão. Para Kotler (2008, p. 124), no 

ponto de vista do marketing pode ajudar a monitorar e administrar a troca para 

avaliar e alcançar os objetivos que foram estabelecidos relativos a taxas de 

participação desejadas. 

2.4 Promoção 

Segundo Santos (2006, p. 126), a termo promoção é campanha de 

propaganda (ideológica) ou publicidade (comercial) do serviço ou produto. Ou seja, a 

promoção busca estar levando até o público-alvo o entendimento sobre serviço ou 

produto oferecido.  

De acordo com Kotler (2008, p. 179) o desenrolar da mensagem começa com 

a articulação de algo que o cidadão deseja que seu público-alvo acredita como 

resultado de sua comunicação. Para que se alcance tal resultado é importante que a 



  

comunicação seja feita de forma simples, com imagens fortes, baseada no beneficio 

do cliente. (KOTLER, 2008). 

3 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DE MARKETING NO SETOR 

PÚBLICO 

Para que a empresa possa se manter bem centrada no mercado depende da 

boa aplicação do setor estratégico do marketing, pois é com ele que a empresa de 

destaca a passa a tornar conhecida diante do publico alvo. Outro ponto importante 

do marketing é em manter todos seus clientes satisfeitos com serviços e produtos da 

empresa que precisa de um alto conhecimento em relação ao mercado, pessoas, 

produtos e serviços. 

Quando o assunto é marketing para se ter um bom resultado de uma empresa 

é possível fugir do planejamento, que é a direção em busca dos objetivos 

organizacionais. 

Segundo Santos (2006, p. 120), o que mais preocupa em relação do 

marketing no setor público é desenvolver e implementar uma ação que faz com que 

o produto ou bem disponível. Com isso busca de forma eficiente, atender os anseios 

e principais necessidades da população. 

Segundo Chaves, Barbosa e Cunha (2006, p. 144): 

Um plano de marketing envolve as seguintes etapas: a) definição dos 
objetivos da instituição; b) análise SWOT; c) formulação de estratégias de 
marketing englobando os objetivos do marketing, público-alvo/segmentação 
e posicionamento; d) gestão do Mix de Marketing, que diz respeito aos 
quatro pês (produto, preço, praça e promoção); e) programa de Ações; f) 
recursos financeiros; g) acompanhamento e controle da estratégia. 

Ao ser feito uma análise do plano do marketing demonstrará que o mesmo 

não é apenas publicidade, pois se trata de um sistema que abrange um método, 

orçamento e tempo correto para se alcançar um objetivo estabelecido. 

Em seguida é preciso obter informações determinando o propósito do plano, 

apresentando fatores que possibilitaram o desenvolvimento do plano. Analisar e 

definir a elaboração do plano, o servira de base para as próximas decisões de 

planejamento. 



  

De acordo com Kotler (2008) e preciso listar forças externas do mercado, 

sendo culturais, tecnológicas, econômicas, demográficas, políticas e forças legais, 

com destaque nas principais vantagens e ameaças ao plano de marketing. 

Para concluir o desenvolvimento do plano de marketing é necessário fazer 

uma análise de experiências vividas no passado, fazendo uma avaliação das 

facilidades e dificuldades encontradas e resultados conquistados no setor público. 

Os objetivos e as metas ao se fazer um plano de marketing formal devem ter 

seus objetivos definidos, alem do publico alvo, relacionando cuidadosamente o 

posicionamento ideal para o programa, serviço, agência ou produto ofertado. Definir 

como e de que maneira será feita a avaliação, o orçamento disponibilizado e definir 

um plano de implementação.    

O planejamento refere-se a um processo em constante evolução. Ao longo da 

história, ele passou por modificações em seu conceito, que foi ampliado para vários 

setores da vida das pessoas e da economia dos países. O avanço da sociedade e a 

elevação da complexidade das relações pessoais e empresariais representaram 

importantes impulsos nessas transformações – a revolução industrial, por exemplo, 

foi um marco no processo de melhoria do planejamento das empresas. Assim fica 

evidente que o planejamento se refere a uma importante tarefa de gerenciar e 

administrar as tarefas, estando relacionado com a preparação, organização e 

estruturação das ações a serem executadas com um determinado objetivo. 

4 CONTRIBUIÇÕES DO MARKETING E AS NECESSIDADES DO SETOR 

PÚBLICO 

Atender os desejos e necessidades da sociedade é um dos principais 

objetivos do setor público, através de apresentações de resultados, ações que são 

voltadas para o bem comum. 

No contexto, lima (2008, p. 106), destaca que:  

Temos de um lado o Estado responsável pela oferta de bens e serviços 
públicos e do outro lado os cidadãos que demandam esses bens e serviços. 
Nessa relação, estão presentes: o intercâmbio, a concorrência ou monopólio 
(quando há fins políticos ou sociais) e o preço representado pelo pagamento 
de tributos. 

 



  

Nassif (2001, p1) destacou que um dos grandes desafios do marketing 

contemporâneo e chamada comunicação de governo. Nesse caso não se vê como 

uma propaganda eleitoral, mas da comunicação de atos de governo. Ainda de 

acordo com o autor dentro de uma economia de marcado os sinais emitidos pelo 

governo, ou perfeito entendimento da sua lógica, são importantes para a adesão e 

para a crítica do modelo. 

Com isso o setor público pode usar as ferramentas do marketing para que 

assim desenvolva sua missão, soluciona os problemas e passa a alcançar os 

resultados positivos, tendo melhor desempenho e visão, com isso aumentará a 

satisfação e confiança da sociedade, que retribuirá com um apoio maior à 

administração. 

Destaca Kotler (2008), com o uso da filosofia de marketing no setor público 

pode torná-lo eficaz, inovador e eficiente, contribuindo para que com isso possibilite: 

aumento de receitas, compras de produtos, utilização de serviços, aceitação de leis, 

ações da sociedade para proteger o meio ambiente. Aumentar a qualidade na 

segurança e saúde públicas, e satisfação do cliente; redução no valor para entrega 

de serviços; e o desenvolvimento de programas de apoio ao cidadão.  

Sendo assim, é fácil entender que o marketing não é apenas um instrumento 

de propaganda e publicidade, pois vai muito além que isso. Se tratando sobre o 

marketing de serviços públicos, Valadares (2005, p.33), afirma que: 

 [...] é aquele que estabelece as necessidades de seus vários públicos, 
desenvolve os produtos e serviços adequados, arranja sua distribuição e 
comunicação eficientes e afere o grau de satisfação. Dessa maneira, 
alcança e preenche suas metas como uma agência. 

Ao utilizar ferramentas do marketing pelo setor público certamente passara a 

desenvolver a qualidade, eficiência e a eficácia de uma administração pública e 

assim podendo cumprir objetivo de facilitar o bem comum para toda a sociedade. 

5 DIFERENÇA ENTRE O MARKETING DO SETOR PÚBLICO E O DO SETOR 

PRIVADO 

A gestão pública deve satisfazer o interesse e bem-estar geral garantindo que 

a resolução de conflitos vise à coletividade, diferentemente da do particular que 

atende aos interesses de determinados indivíduos e grupos. Os recursos públicos 



  

devem prezar pela economicidade da utilização dos mesmos por provir de todos e o 

privado provém de recursos próprios, a princípio, de seus fundadores. O controle 

estatal é coercitivo, imperativo, enquanto no privado, o poder é exercido por aquele 

que detém os recursos de aplicação e a tomada de decisão. A gestão privada visa o 

lucro, o público o interesse coletivo, a produção deste visa às funções sociais do 

Estado, a consecução de programas e projetos de governo e, aquele, o custo-

benefício dos resultados. 

Assim, a atividade governamental difere em diversos aspectos em relação à 

iniciativa privada, com características específicas, com motivações diferentes na 

atuação de seus fins, ora dicotômicas em seus objetivos, princípios, padrões, ora 

convergentes em seus planos, processo de planejamento, foco na eficiência, na 

eficácia, na efetividade e no sucesso de seus propósitos organizacionais. 

Na iniciativa privada o consumidor deve ser convencido a comprar o produto 

ou serviço; no serviço público, o cidadão busca o serviço por necessidade (exceto 

em estatais com características empresariais). 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base todo conteúdo abordado neste artigo foi possível perceber que o 

marketing é uma ferramenta criada para colocar a serviços de outros sistemas, 

utilizando técnicas, princípios e processos próprios e organizados. Sendo assim 

possível de transformar a administração pública. Uma ferramenta que alcança muito 

mais do que a propaganda e publicidade, pois busca também satisfazer as 

necessidades, desejos e anseios da sociedade partindo do conhecimento do seu 

comportamento. Sendo assim é possível afirmar que o marketing tem o 

compromisso em estar a serviço do mercado. Uma ferramenta empresarial que vem 

cada vez mais sendo utilizado pelo setor público. 

Para que o marketing funcione de corretamente de maneira adequada e com 

eficiência, o setor público tem se apropriado de ferramentas utilizadas pelo setor 

privado e assim garantindo um resultado final positivo de seus empreendimentos. 

Sendo assim o marketing com suas funcionalidades e também seus princípios 

podem colaborar muito para que o setor público desenvolva sua missão, resolva os 



  

problemas, atuando diante dos cidadãos, que a cada dia se tornam mais exigentes, 

aumentando assim a satisfação e confiança da sociedade. 

Com essa ferramenta o gestor público tem a possibilidade de criar um plano 

de marketing bem amplo, e usando todo potencial para planejar, analisar, programar 

e controlar ações disponibilizadas. 
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