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Resumo: O marketing ultrapassou as fronteiras da gestão privada. Vários
sectores da sociedade, incluindo a Administração Pública, adaptaram este
conceito à gestão corrente e também à gestão estratégica das organizações.
A utilização do marketing por uma organização traduz-se na realização de
pesquisa; na definição clientes, parceiros e concorrentes; na segmentação, selecção
e posicionamento dos seus serviços; na geração de processos desafiadores de
inovação e de lançamento de novos serviços; na fixação correcta dos preços; e na
comunicação clara e persuasiva.
O marketing público é uma actividade de gestão cujo objectivo é orientado
para as necessidades dos consumidores. Todo o processo de planeamento se
verifica: definição do produto / serviço e objectivos; planeamento; pesquisa e
segmentação do mercado, definição dos elementos do marketing mix. A diferença
face à privada reside no escopo das organizações. Os serviços públicos não são
motivados pelo lucro mas pela responsabilidade de servir as necessidades dos
cidadãos.
Os benefícios de uma orientação de marketing na Administração Pública
são vários, como seja, entre outros, a eficácia e a eficiência na realização das metas
estabelecidas; a qualidade ao satisfazer as expectativas dos cidadãos clientes; o
facto de proporcionar equidade na distribuição de benefícios e serviços.

Palavras-chave: Marketing, mercado, cliente, marketing-mix
Abstract: Marketing is now beyond the borders of private management.
Several sectors of society, including public administration, have adapted this
concept to the current management and also to the strategic management of
organizations.
The use of marketing within an organization is reflected in the conduct of
research, the definition of customers, partners and competitors, the targeting,
selection and placement of its services, the generation of processes of innovation
and launching new services, in setting correct prices, and communicating clearly
and persuasively.
The public marketing is a management activity whose purpose is geared
to the needs of consumers. The whole planning process takes here place: the
product / service objectives, planning, research and market segmentation,
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definition of the elements of the marketing mix. The difference with the private is
the scope of organizations. Public services are not motivated by profit but by the
responsibility to serve the needs of citizens.
The benefits of a marketing orientation in the public service are many, such
as the effectiveness and efficiency in meeting the targets set, the quality to meet
the expectations of citizen-clients, and a equitable distribution of benefits and
services.

Key-word: Marketing, market, customer, marketing-mix

1. Introdução

A evolução do marketing desde o início do século XX passou por quatro fases
distintas, em que a primeira era caracterizada pela orientação para a produção (dos
finais do século XIX ao início do século XX), procurando-se o mais baixo custo e a
maximização das quantidades. Rapidamente, a sociedade evoluiu e a orientação
do marketing focalizou-se nos atributos do produto (inovação, qualidade,
performance, etc). Estes elementos distinguiam os produtos e a oferta seguia o
lema "faz aquilo que sabes fazer". Mais tarde, até aos anos sessenta do século
XX, surge uma terceira fase, orientada para as vendas ("Vende aquilo que tens")
com grande ênfase no esforço promocional. Com o amadurecer dos mercados
da Sociedade da Informação e dos Serviços, a orientação para o marketing
passou a ser em função do mercado e das análises dos comportamentos sociais e
individuais ("Faz aquilo que consegues vender"). Ora nem sempre o Estado (ou
todos os Estados) acompanhou esta evolução social. Ainda há situações em que
continua a tentar "vender ideias" sugerindo um "conceito público" ... mas que
ninguém compra.
Um dos aspectos que realmente mais tem sido omitido e mal compreendido
pelo sector público é de facto o marketing.
Foi apenas nos últimos anos da década de 70 que a administração pública
começou a valorizar a aplicação dos princípios de marketing para alcançar os
seus objectivos.
AAdministração Pública tem assim vindo a incorporar, ainda que lentamente,
algumas práticas do marketing na respectiva gestão corrente e também na sua
gestão estratégica, ao finalmente entender o "utente" como "cliente".
A grande falha da gestão pública será a interpretação errada do conceito de
marketing, desvalorizando a sua vertente estratégica. Ao desenvolver uma gestão
estratégica, o Estado analisa os conceitos de valor para o cidadão e procede à sua
incorporação nos serviços e produtos que fornece àqueles que, na teoria, deve
representar. O Estado deve ser regulador mas também fornecer aos cidadãos as
respostas eficientes para as suas necessidades e exigências.
"A mudança é inevitável e afecta tanto o sector público quanto o privado.
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Todas as organizações estão sujeitas a novos desafios e a novos concorrentes,
qualquer uma delas poderia necessitar de uma reestruturação da sua organização
ou do seu objectivo. As entidades do sector público não possuem vida ou níveis
de recursos garantidos. Assim como os negócios do sector privado, necessitam
observar o cenário das forças de mudança e das tecnologias; precisam de pensar
estrategicamente; visualizar novos métodos para obter eficiência; necessitam
inovar; precisam de negociar os seus méritos para públicos gerais e particulares,
que pagam impostos e fiscalizam as suas actividades" (Kotler e Lee, 2008: 22).
"O não conhecimento do marketing equivale a não fazer pesquisa de
marketing; não definir clientes, parceiros e concorrentes de uma organização; não
segmentar, seleccionar e posicionar as ofertas de serviços de uma organização;
não gerar o processo desafiador de inovação e de lançamento de novos serviços;
não fixar correctamente os preços desses serviços; e a não comunicação sobre
essas questões de uma maneira clara e persuasiva." (2008,22:23).
Assim sendo, continuam, "o marketing acaba sendo a melhor plataforma
de planeamento para uma entidade 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 sector privado, o
objectivo do marketing é a valorização e a satisfação do cliente. No sector público,
o objectivo do marketing é a valorização e a satisfação do cidadão" (2008: 23).

2. A mentalidade de marketing
A adopção de uma mentalidade de marketing por parte de uma organização
começa com a consciencialização de princípios básicos e é sustentada através da
prática, feed-back e constantes adequações.
De acordo com Kotler e Lee (2008,37:39), esses princípios básicos são cinco: a
adopção de um foco centrado no cliente, a segmentação e selecção de mercados, a
identificação do concorrente, a utilização dos quatro Ps disponíveis no composto
(mix) de marketing (produto, preço, praça, promoção) e por fim a monitorização
e ajustamentos ao processo.
Há pois que assumir que o cliente (público-alvo) está constantemente a
questionar qual a mais valia para si do produto/ serviço apresentado.
Até meados do século XX, esse foco centrado no cliente não tinha ainda
surgido como uma forte filosofia de gestão de marketing, mas a partir desse
momento, tornou-se um componente essencial do conceito de marketing,
comparativamente com filosofias alternativas: conceito de produção, conceito de
produto e conceito de venda.
O marketing público obriga assim a que lhe esteja associada um nova lógica
de gestão, na medida em que não é pela competitividade que a concorrência se
impõe, nem pela necessidade de sobrevivência ou lucro que este se irá desenvolver.
Quanto à diversidade de públicos que serve, a própria Administração organizou-
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se dentro da lógica da "cultura da oferta" de forma a especializar-se por serviço
e não por tipo de cliente. No que concerne aos objectivos que prossegue, importa
relevar o espírito de missão da Administração Pública associado à sua tarefa de
distribuir benefícios e bem-estar social a toda a sociedade.

3. O marketing de serviços

As entidades públicas na sua generalidade prestam serviços. Ora, existem
quatro características na natureza dos serviços que os distinguem dos produtos,
e que importa sublinhar:
• A intangibilidade - os serviços são imateriais por natureza e a experiência
é determinante na definição da sua qualidade;
• A inseparabilidade - os serviços são produzidos e consumidos em simultâneo;
• A heterogeneidade de resultados - em serviços de replicação, a qualidade
no espaço e no tempo é difícil de alcançar, dados os inúmeros factores que
podem interferir com a sua produção, em particular a interactividade com
o cliente;
• A natureza perecível dos serviços relacionada com a impossibilidade de
estes serem armazenados, o que coloca inúmeras dificuldades no ajustamento entre a oferta e a procura.
As características específicas dos serviços, nomeadamente a simultaneidade
entre produção e consumo, relevam cinco questões fundamentais na gestão das
entidades/ organizações que prestam serviços:
• A necessidade de equilíbrio entre a oferta e a procura:
O equilíbrio entre a oferta e a procura passa por um bom conhecimento do
mercado, para definir a capacidade a instalar e por uma política de preços
capaz de actuar sobre a procura.
• A importância do pessoal em contacto:
Nas empresas de serviços, o pessoal que assegura as diferentes prestações
é essencial para a avaliação que o cliente faz da sua qualidade e para a
satisfação pelo seu consumo, especialmente o que está em contacto directo
com os clientes.
• O relacionamento permanente com a clientela:
A participação do cliente no processo produtivo, nomeadamente quando
está satisfeito com os serviços que comprou, leva a que este assuma um
conjunto de tarefas que, de outra forma, estariam apenas a cargo da
empresa produtora: colabora no diagnóstico de necessidades, controla a
qualidade, dá sugestões de melhoria / inovação, divulga o produto junto
de potenciais clientes, etc.
• A gestão do suporte físico:
O suporte físico revela-se no marketing de serviços essencialmente a dois
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níveis: gestão do ambiente e gestão funcional.
No que diz respeito à gestão do ambiente, há a que ter em conta a sinalética
dos espaços, a decoração das áreas de serviço, o layout do estabelecimento,
bem como outros aspectos relacionados com a temperatura, o som e a
envolvente. No que concerne à gestão funcional, o espaço deve ajudar a
uma concretização eficaz do serviço.
• A comunicação:
Em primeiro lugar, recorde-se que, por causa do seu carácter intangível, os
serviços são muitas vezes mais difíceis de compreender que os produtos.
Isso explica que a comunicação dos serviços dá muitas vezes um largo
espaço à informação e recorre a "subterfúgios" para concretizar o que é,
por essência, imaterial.
Em segundo lugar, a comunicação dos serviços deverá ser menos
triunfalista que a dos produtos, porque se está menos seguro da garantia
de satisfação total de todos os clientes.
Para além das diferenças entre marketing de produtos e marketing de
serviços, dentro deste, o sector público apresenta características próprias
(Burguete, 2004, 9:34; Walsh, 1994, 63:71). No sector público, a concorrência
normalmente é pontual e pouco significativa e, por consequência, não se
apresentam alternativas efectivas aos cidadãos, pelo menos com as condições e
características habituais do sector privado, onde as organizações concorrem entre
si para conquistar e fidelizar clientes. Por outro lado, a Administração Pública tem
geralmente como público-alvo todos os cidadãos, particularmente quando estão
em causa serviços exclusivos (por exemplo, o cartão de cidadão). Acresce que
muitas das vezes as necessidades dos cidadãos são bem conhecidas ou mesmo
impostas pela Administração Pública (por exemplo, a obrigatoriedade de possuir
carta de condução para conduzir). Isto apesar de as formas de apresentação,
de acesso, de comunicação e de informação que consubstanciam a oferta e
diferenciam os serviços serem, geralmente, definidas sem qualquer consulta
efectiva às necessidades ou expectativas dos cidadãos, isto é do seu mercado.
Assim, de forma geral, o Estado oferece os serviços (possíveis) para responder às
necessidades do cidadão e da sociedade, tendo como objectivo a distribuição de
benefícios e de bem-estar social para estes. (Andreasen, 2002; Kotler, Roberto e
Lee, 2002; Taulet, 2004)
Temos ainda que no sector privado, os preços e a qualidade são regulados
pelo mercado e pela concorrência, ao contrário do sector público, onde na maioria
das vezes, os serviços são gratuitos e têm retorno através dos impostos. Por
vezes, os pagamentos dos serviços (sociais) são obrigatórios e em determinados
serviços existe um pagamento específico por utilização, enquanto noutros a
definição do nível da contribuição de cada cidadão e agente social é definido
politicamente, não obedecendo a nenhuma regra de mercado. Por fim, nas
condições políticas ocidentais, a sobrevivência da Administração Pública tem
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sido um dado adquirido na sociedade. Apesar destas diferenças, o sector público
tem adoptado cada vez mais o modo de funcionamento e as técnicas do sector
privado. (Andersen, Belardo e Dawes, 1994; Walsh, 1994)

4. Mercado - definição do campo de actuação e do mercado alvo - "mercado de
cidadão"

Os mercados de uma Entidade pública, serão todas as pessoas que por
diversos motivos procuram os seus serviços. No sentido de servir eficazmente
todos os públicos, é necessário fazer uma segmentação de mercado, ou seja,
dividir o mercado em partes homogéneas, de modo a que cada uma possa
ser seleccionada como um mercado alvo a ser atingido por um composto de
marketing diferente (Kotler et al., 2005).
Em relação aos clientes é crucial compreender as necessidades, as
percepções, as preferências e a satisfação de cada mercado alvo. O conceito de
marketing e a orientação para o consumidor são muito importantes. O sucesso
de uma determinada estratégia de marketing "dependerá da orientação para
o consumidor ser praticada por todos na organização" (Kotler e Fox, 1994). A
preocupação com o nível de satisfação dos clientes deve ser uma preocupação
permanente dos responsáveis pela organização. O conhecimento do grau de
satisfação do consumidor possibilitará a intervenção nas áreas em que a qualidade
do serviço prestado não seja, eventualmente, a melhor, adequando a estratégia de
marketing no sentido de ir ao encontro das exigências e expectativas dos clientes.
Podem-se identificar, em termos de públicos-alvo transversais, os seguintes
intervenientes de peso no "mercado público":
• Os actuais utilizadores ou beneficiários directos do serviço, por exemplo,
estudantes universitários ou os pacientes. Eles são os últimos utilizadores
do serviço, os consumidores do sector público.
• A segunda categoria consiste naqueles que estão em posição de influenciar
a escolha dos utilizadores; por exemplo os acompanhantes do paciente, a
família do estudante.
• As instituições que existem para assegurar que os serviços se mantêm
segundo os padrões de qualidade expectáveis, constituem outro elemento;
por exemplo, associações de médicos, auditores de serviços públicos,
Instituto do Consumidor, etc.
• Os trabalhadores que são os responsáveis por providenciar o serviço que
é necessário. A sua função é assegurar que o valor do serviço público é
satisfeito. São então, os próprios médicos, professores, empregados dos
hospitais e dos estabelecimentos de ensino.
• A generalidade dos cidadãos e agentes contribuintes que asseguram,
ainda que indirectamente, a existência dos serviços: famílias e empresas.
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Todos estes intervenientes têm de ser satisfeitos simultaneamente.
Sem menosprezar a importância dos restantes públicos, importa destacar
os colaboradores internos das organizações, na medida em que estes são
verdadeiros agentes da prestação do serviço e, desde logo, os garantes do seu
nível de qualidade. O marketing interno, cuja importância tem sido crescente nos
últimos anos na generalidade das organizações, assume-se como fundamental na
gestão pública, tal como acontece com o marketing de serviços em geral.
A ideia tradicional associada ao cinzentismo, inflexibilidade e até
incompetência dos funcionários públicos, começa a ser ultrapassada pelo esforço
na sua formação e actualização, bem como pela necessidade de os envolver
na "causa pública", dado o espírito de missão associado. O marketing interno
começa a ser encarado como uma verdadeira ferramenta da gestão pública.
No mercado da organização pública, o processo de segmentação segue as
regras gerais da segmentação de marketing.
No que diz respeito ao posicionamento da Administração Pública,
independentemente dos posicionamentos específicos de cada organismo ou
serviço, sofre das mesmas preocupações do posicionamento empresarial o hiato que existe entre o posicionamento pretendido pela organização e o
posicionamento real, percebido pelos seus públicos.
A definição do posicionamento constitui uma etapa essencial, anterior
ao desenvolvimento da estratégia de marketing, uma vez que a estratégia de
sucesso será sempre construída sobre a segmentação, definição de público-alvo e
posicionamento (Kotler e Keller, 2005: 310).
O posicionamento desejado poderá ser descrito como o que se pretende que
a oferta da organização seja vista pelo seu público-alvo.
No que concerne à concorrência, temos que as situações variam conforme
a entidade pública em questão. Assim sendo, se não há concorrentes para
determinadas entidades como sejam as Finanças, a Segurança Social e as
Conservatórias, o mesmo já não acontece com outras, em que a concorrência existe,
quer ao nível público como privado. Vejamos por exemplo as Universidades,
têm a concorrer pelos mesmos clientes outras Universidades Publicas e ainda
Estabelecimentos Privados de Ensino Superior. Caso análogo sucede com a
Saúde, em que para além dos estabelecimentos públicos (hospitais e centros de
saúde), temos os consultórios, clínicas e hospitais privados, com as seguradoras a
exercerem cada vez mais papel determinante e condicionante das escolhas.
Num contexto marcado por uma envolvente dinâmica e desafiante, como é
caso das situações atrás referidas, a competição entre Instituições intensifica-se,
sentindo-se uma necessidade crescente de conhecer e perceber o mercado em que
actuam e a forma como ele decide no momento da selecção.
Posicionamento competitivo é deste modo a arte de desenvolver e comunicar
diferenças significativas entre a sua oferta e as concorrentes, atendendo ao
mesmo mercado alvo (Kotler e Fox, 1994: 180). Para que o posicionamento de
uma organização seja verdadeiramente competitivo é fundamental que esta
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tenha de forma clara definido qual a finalidade que prossegue, ou seja, qual a sua
visão e missão.

5. A finalidade prosseguida pelas entidades públicas como orientadora da sua
actuação: a importância da definição da visão e missão para o desenvolvimento
da actividade
As entidades públicas podem e devem utilizar os conceitos de marketing
para a realização de seus propósitos. Isto não significa que as organizações passarão a definir sua actuação a partir de critérios estranhos à sua missão. Pelo contrário, significa que uma entidade pública será bem sucedida se começar seu planeamento de marketing por compreender as percepções, necessidades e desejos
dos públicos que pretende atingir e concentrar-se em promover sua satisfação.
Como pode então, uma entidade pública beneficiar do marketing? Em termos genéricos, interpretando o seu ambiente externo e adaptando-se continuamente a ele. Para isto, deve apoiar-se em: pesquisa, segmentação, uma conceituação ampla de concorrência e a utilização de todo o composto de marketing.
Evidentemente que este processo terá de ser acompanhado de uma análise
interna, que permitirá á Entidade conhecer as suas forças e fraquezas, verificar
o que está em condições de fazer, de alterar e/ ou de melhorar, e ainda envolver
todo o seu público interno, porque estes também são clientes.
Com os resultados destas análises, a Entidade obtém as informações
necessárias para dar forma à visão estratégica e desenvolver a missão estratégica.
Ambas relacionadas com a competitividade estratégica.
A visão estratégica apresenta uma focalização interna. Diz respeito à identificação dos recursos, capacidades e competências essenciais que podem servir
de base para as acções estratégicas da organização. A visão estratégica reflecte
aquilo que a organização é capaz de fazer tendo em conta as suas competências
essenciais e dos modos exclusivos através dos quais estas competências podem
ser usadas para explorar uma vantagem competitiva.
A missão estratégica flui a partir da intenção estratégica. Com focalização
externa, a missão estratégica é a declaração do propósito e do alcance únicos da
empresa em termos de produto e de mercado e possibilita as descrições gerais
dos produtos/ serviços que uma organização deseja produzir / prestar e os mercados a que atenderá usando as suas competências essenciais internas.
A missão estratégica é eficaz quando consegue estabelecer a individualidade de uma organização, quando é estimulante, inspiradora e pertinente a todos os interessados na organização (Ducan, 1999, 122:125) A visão estratégica e a
missão estratégica juntas geram o discernimento exigido para formular e implementar as estratégias da organização.
A orientação estratégica é desenvolvida com base na visão e missão estratégica. Trata-se uma predisposição para adoptar uma determinada estratégica
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ou estratégias em detrimento de outras (Rajagopalan, N. 1992, 18: 761-785). A
orientação estratégica é também afectada pela cultura nacional do país e pelo
ambiente institucional onde se situam as operações da organização (Geletkanycz,
M.A. 1997. 18: 615-634; Hitt M.A., et aI. 1997, 18: 159-167.
Uma organização estrategicamente competitiva terá a capacidade de satisfazer os stakeholders, ou seja, os indivíduos e grupos capazes de afectar e serem
afectados pelos resultados estratégicos alcançados e que possuam reivindicações
aplicáveis e vigentes a respeito do desempenho da empresa.

6. As relações com os cidadãos
Vejamos agora de que forma têm evoluído as relações entre a Administração
Pública e os cidadãos, ou seja o seu público-alvo.
Desde logo se torna pertinente falar das novas formas de comunicação,
nomeadamente, do e-government. O Governo Electrónico é um processo
suportado no desenvolvimento das tecnologias de informação, que tenta colocar
os cidadãos e as empresas no centro das atenções, tentando melhorar a qualidade
e a comodidade dos serviços públicos. A Administração Pública parece tentar
seguir os modelos de negócio do sector privado, nomeadamente os portais de
Internet. Assim estão disponíveis departamentos virtuais que satisfazem com
rapidez e a qualquer momento, as necessidades dos cidadãos e das empresas.
Estes departamentos começaram por assumir um cariz fundamentalmente
informativo, evoluindo depois para um modelo transaccional, onde existe a
possibilidade de realizar serviços públicos online.
Actualmente verifica-se uma significativa evolução neste domínio. O
desempenho informativo evoluiu, existe maior facilidade de acesso, alguns
mecanismos potenciam o desenvolvimento relacional e as necessidades do
cidadão são cada vez mais consideradas. Por outro lado, a comunicação interna e
o cruzamento de dados, por via electrónica, entre as instituições do Estado parece
começar a ser efectiva.
Paralelamente a esta evolução tecnológica, assume crescente importância a
postura da Entidade pública face a quem a procura, tornando-se premente que as
Entidades públicas passem a encarar quem as procura como "cliente" e não como
"utente", perspectiva até agora utilizada. Estes conceitos são de facto diferentes.
Enquanto que "cliente" será 'o que é protegido', "utente" é aquele 'que usa ou
tem direito de usar um bem ou serviço público ou privado'.
A Entidade pública deverá assim ser o cidadão como alguém a proteger e não
um mero utilizador dos seus serviços. Alguém cujas necessidades e expectativas
há que conhecer e satisfazer.
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7. O marketing mix no sector público - A Iniciativa Novas Oportunidades
A esmagadora maioria da oferta da Administração Pública é constituída
por serviços e não por produtos. Neste sentido, as regras do marketing público
no que respeita às políticas de produto, distribuição e comunicação é regida, de
forma geral, pelo marketing de serviços.
Antes disso e para um melhor enquadramento da Iniciativa Novas
Oportunidades enquanto produto / serviço, importa perceber qual é de facto o
mercado em que este actua e de que forma foi aferida a sua necessidade, ou seja
como se procedeu no fundo à segmentação do mercado.
Portugal tem feito, ao longo dos últimos trinta anos, um significativo
esforço de qualificação da população em todos os níveis de ensino, no sentido
de recuperar o atraso que o distancia dos países mais desenvolvidos. No entanto,
a realidade actual está ainda distante da situação de grande parte dos países da
União Europeia e da OCDE. Portugal continua a apresentar baixos níveis de
escolarização, que atingem não só os segmentos das gerações mais velhas, mas
também os jovens.
Paralelamente a este défice de qualificações verifica-se uma oferta de
formação insuficiente. Um traço característico do sistema de ensino largamente
responsável pela reduzida escolarização dos nossos jovens é a existência de
uma rede com um número ainda insuficiente de cursos profissionalmente
qualificantes, não obstante a diversidade da oferta actualmente existente.
A Iniciativa Novas Oportunidades surgiu assim porque se tornava
imperioso superar os défices estruturais de formação e de qualificação que
Portugal apresentava.

7.1. Produto / serviços
O termo "produto" no sector público não é comum a muitos que,
provavelmente associam a palavra a mercadorias tangíveis no sector privado.
Entretanto, na teoria de marketing, esse termo é entendido de forma ampla e
refere-se a qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado, por uma
organização ou por um indivíduo, para satisfazer uma vontade ou necessidade.
Inclui naturalmente bens físicos e serviços, mas refere-se também a uma série de
ofertas organizacionais, incluindo eventos, pessoas, lugares, a organização em si,
informações, programas, medidas, ideias e iniciativas.
No que se refere à política de produto / serviço, cabe ao gestor público estar
atento:
• À intangibilidade do serviço e as suas implicações ao nível da percepção de
valor recebido, através da definição dos processos e da gestão das componentes tangíveis do serviço.
• À simultaneidade do momento de produção e consumo do serviço e consequente
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•
•
•
•

gestão da relação com o cliente, através da preparação do pessoal em
contacto e da gestão da participação do cidadão / cliente na produção do
serviço.
Ao difícil equilíbrio entre a oferta e a procura nos serviços.
À heterogeneidade da avaliação ao nível da qualidade do serviço, através da
gestão das expectativas e das próprias prestações.
À necessidade de inovar através da adequação de serviços periféricos que
respondam às reais expectativas dos cidadãos / clientes.
À necessidade de controlar a qualidade dos serviços prestados.

A teoria do marketing tradicional identifica três níveis de produto, um
modelo que admite, a partir da perspectiva do cliente, que um produto é
mais do que as suas características, estilo e designo Inclui assim, o conjunto de
benefícios que os clientes esperam obter quando compram e usam o produto.
Este entendimento é útil na conceptualização e planeamento da estratégia do
produto, na medida em que estimula o debate e orienta as decisões que criam a
base para a oferta.
Temos então de acordo com Kotler e Lee (2008, 64:65):
• O Produto Central é visto como o centro do produto total. Compreende
as necessidades principais que serão satisfeitas, os desejos que serão realizados e os problemas que serão resolvidos, através do consumo deste
produto. É o motivo real pelo qual o cliente compra o produto e é determinado pelas respostas do cliente a questões como" o que há para mim neste
produto para que eu o compre?".
• O Produto Real é mais óbvio e inclui aspectos como a qualidade de produto,
características, embalagem, estilo, designo Inclui igualmente qualquer
nome de marca utilizado.
• O Produto Ampliado inclui características e serviços que acrescentam valor
à transacção, para além das expectativas do cliente. Por muitos, este nível
de produto é considerado opcional, ou mesmo supérfluo. No entanto, em
muitos casos, pode ser o principal iten de diferenciação face à concorrência.

7.1.1. A Iniciativa Novas Oportunidades _1 0 P: Produto / Serviço

A Iniciativa Novas Oportunidades do Ministério da Educação e do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, apresentada publicamente no
dia 14 de Dezembro de 2005, tem como objectivo alargar o referencial mínimo de
formação até ao 120 ano de escolaridade para jovens e adultos.
O surgimento desta iniciativa prende-se com a necessidade imperiosa de
Portugal recuperar o atraso que nos distancia dos países mais desenvolvidos no
que concerne à escolarização e qualificação da população.
A importância de apostar na generalização do nível secundário de
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escolaridade é claramente assumida pela Comissão Europeia que estabeleceu o
objectivo de, em 2010, 85% das pessoas com 22 anos de idade na União Europeia
terem completado o ensino secundário.
A OCDE, no mesmo sentido, propõe para Portugal, como prioridade
política para incrementar a produtividade da força de trabalho, o "reforço da
escolarização ao nível do secundário".
A Iniciativa Novas Oportunidades, destina-se a Jovens e Adultos,
apresentando diferente oferta para cada um destes dois públicos.
Assim sendo, os jovens têm ao seu dispor os Cursos de dupla certificação
(mais de 130 cursos ao dispor), os quais preparam para o mundo do trabalho e
para o ensino superior. Os jovens podem fazer o secundário, escolhendo um curso
integrado numa das seguintes modalidades formativas: Cursos Profissionais,
Cursos de Aprendizagem e Cursos do Ensino Artístico Especializado
No que concerne aos adultos, ou seja, pessoas com mais de 18 anos e que
ainda não completaram o 12° ano, têm como opções: Modalidades de Educação
e Formação, Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências (4°, 6°, 9° ou 12° ano de escolaridade) e Qualificação profissional
de nível 1, 2, ou 3.
Do exposto se verifica que o produto / serviço em questão terá características ajustáveis aos diferentes públicos a que se destina, ou seja responderá de
forma satisfatória às diversas necessidades.
Podemos igualmente distinguir um produto real, a possibilidade de
incremento das qualificações profissionais e académicas, e um produto central
que incorpora para além do referido incremento, a melhoria das condições de
empregabilidade e a promoção da auto-estima do cidadão.

7.2. O Pricing nas Entidades Públicas
Preço é uma das ferramentas-chave do marketing utilizado por uma
organização para atingir objectivos no mercado. É uma ferramenta poderosa.
Em geral, o mais importante factor que influencia a decisão de uma comprador
(Kotler e Lee, 2008: 85). No sector público, o preço não está apenas relacionado
com tarifas para produtos, programas e serviços. Também se reflecte nos
desincentivos financeiros, como multas, e incentivos financeiros, como cupões
de desconto. Uma estratégia suplementar é o uso de incentivos e desincentivos
não financeiros.
Os pagamentos dos serviços sociais são obrigatórios, efectuados
indirectamente, através de taxas e impostos, que são utilizados na manutenção
e desenvolvimento dos serviços prestados pela Administração Pública. Em
determinados serviços existe um pagamento específico por utilização. Existem
ainda serviços periféricos que são objecto de pagamento, como as taxas de
urgência, por exemplo.
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A definição do nível de contribuição de cada cidadão e agente social é
definido politicamente, não obedecendo a nenhuma regra de mercado, como no
sector privado, mas tendo por base critérios de equilíbrio social.
Independentemente da justiça social inerente, a gestão do preço do serviço
público é complexa, na medida em que o pagamento indirecto e diferido pode
despoletar a insatisfação do contribuinte pela ausência de retorno imediato
visível, pôr em causa critérios de contribuição e originar, como consequência
grave, a fuga a esse pagamento.
Pela mesma ordem de ideias, quando o contribuinte está a usufruir de
um serviço público e sente alguma insatisfação, terá tendência para invocar
as suas contribuições para exigir uma melhor qualidade do serviço. Estes
comportamentos podem ter origem em motivações políticas, justificadas ou não,
em "pouca" consciência social, em ignorância genuína ou em razões perfeitamente
legítimas. O pagamento é sempre um processo sensível para quem paga. Está
nas mãos da Administração Pública transmitir aos contribuintes a importância
da necessidade efectiva da sua contribuição e o papel social que desempenham,
através de campanhas de sensibilização e de demonstração dos benefícios sociais
associados. Mas também lhe cabe a difícil e ingrata tarefa de desenvolver medidas
coercivas para "fazer cumprir a lei" e prosseguir a sua política de justiça social.
O primeiro passo será então determinar o objectivo do preço. O que se
pretende que o preço estabelecido faça pela organização?
Após ter estabelecido o objectivo, o próximo passo é estimar a procura de
mercado, ou o que se poderá chamar no sector público, o interesse por parte do
cidadão. Importa também saber de que forma essa procura varia em função de
preços alternativos.
De seguida, há que ter em consideração o custo do produto: custos directos,
bem como os indirectos (despesas gerais). As estimativas da procura ajudam a
estabelecer um limite máximo para o preço, e o custo poderia ser entendido como
o limite inferior.
Antes de chegar, realmente, ao estabelecimento de um preço há que fazer
agora um esforço para analisar a concorrência relativamente ao produto que está
a ser oferecido. No domínio do sector público é preciso, geralmente, interpretar
amplamente a definição de concorrência, considerando também o que os cidadãos
estão a usar ou a fazer, em vez de estarem a comprar ou a utilizar os serviços para
satisfazer um desejo ou uma necessidade similar.
Chega então o momento de fixar o preço. Neste momento há que haver
consenso na organização sobre o método completo para estabelecimento do
preço. O custo do produto estabeleceu o piso. O valor do consumidor estabeleceu
o tecto, e o preço da concorrência ofereceu um terceiro parâmetro a ser tido em
consideração, que poderia ser pensado como sendo o das paredes de uma sala
(Kotler e Lee, 2008: 88).
Tal como referido anteriormente, o estabelecimento de preços para
produtos, programas e serviços é apenas uma das decisões e opções de preço a
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considerar. Quatro ferramentas de preço adicionais podem ser utilizadas para
influenciar a participação e o comportamento do cidadão: incentivos financeiros
(por exemplo, cupões de desconto para capacetes de bicicleta); desincentivas
financeiros (por exemplo, multas por espalhar lixo nas vias públicas); incentivos
não-financeiros (por exemplo, reconhecimento público, como sendo uma empresa
ecologicamente correcta); e desincentivas não-financeiros (por exemplo, exposição
pública em função de dívida de impostos).

7.2.1. A Iniciativa Novas Oportunidades - 2° P: Preço
As diferentes modalidades de formação compreendidas na Iniciativa Novas
Oportunidades são gratuitas, sendo que os formandos poderão mediante a sua
situação e a tipologia de formação em questão aceder aos denominados apoios
sociais, que na generalidade são os seguintes: Bolsa de Material de Estudo, Bolsa
de Profissionalização, Bolsa de Formação, Subsídio de Alimentação, Despesas de
Transporte, Subsídio de Alojamento e Subsídio de Acolhimento.
Poder-se-á dizer que a Iniciativa Novas Oportunidades apresenta ao nível
do preço dois tipos de incentivos, um financeiro e um não financeiro. O incentivo
financeiro respeita aos eventuais apoios sociais que os cidadãos podem auferir
por aderir à Iniciativa. O incentivo não financeiro relaciona-se com os benefícios
associados ao aumento das qualificações, como seja a melhoria das condições
de empregabilidade e mesmo a promoção da auto-estima. A coexistência
em simultâneo destes dois tipos de incentivos poderá ter um efeito perverso,
porquanto à falta de outro rendimento um cidadão pode ser tentado a aderir à
Iniciativa apenas pelo estímulo financeiro, desvirtuando por completo o espírito
associado ao produto.

7.3. Os lugares (places) afectos às entidades públicas
No composto (mix) de marketing, o "P" praça ou local é considerado uma
das decisões mais cruciais que a administração enfrenta.
Neste domínio, o da distribuição, os Serviços Públicos seguem as normas
da distribuição do Marketing de Serviços - o facto de haver simultaneidade
entre produção e consumo impossibilita a existência de stocks e faz com que os
"pontos de venda" dos serviços sejam, ao mesmo tempo, "fábricas de produção
de serviços".
Por outro lado, o facto de o mercado dos cidadãos estar distribuído por
todo o território nacional, obriga a que a Administração Pública e os seus serviços
tenham uma cobertura total, pelo que é mais correcto falarmos em redes de
distribuição por serviço. Neste sentido, a implantação dos serviços públicos que
implicam contacto directo com os cidadãos assume, em muitos casos, a forma de
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rede piramidal.
Ainda no que concerne à distribuição, podemos falar na acessibilidade do
cidadão aos serviços e do facto de recentemente terem sido criadas outras formas
de aceder aos serviços públicos, como é o caso da possibilidade de entregar o
IRS via internet, facilitando o aceso do cidadão, descongestionando os serviços,
evitando esperas, deslocações e outros constrangimentos.
Também os centros de concentração de serviços públicos são um bom
exemplo do esforço que tem sido feito na melhoria da acessibilidade - A Loja
do Cidadão (numa lógica de concentração de diferentes serviços) e os Centros
de Formalidades de Empresas (numa lógica de especialização por natureza de
serviço).
O planeamento da distribuição também inclui considerações sobre o
impacto das horas e dias da semana em que se está" aberto para negócio" (ou não),
quer seja sobre os custos associados quer seja sobre a satisfação e participação do
respectivo público. Regra geral em Portugal, as entidades públicas têm o seu
espaço físico aberto ao público entre 9hOO e as 17h30. No entanto com a crescente
utilização de outros acessos, principalmente da internet, e dada a notória e
efectiva presença das entidades públicas e seus serviços neste canal, temos que
muitos dos serviços estão disponíveis 24 horas por dia, 7 horas por semana.
Por outro lado, as lojas do cidadão são um exemplo de espaços físicos que
funcionam em horários diferenciados, procurando desta forma adequar-se às
necessidades do público.
Dado o vasto espectro de opções existentes ao nível de possíveis canais de
distribuição, no acto da decisão deverão, segundo Kotler e Lee (2008, 119), ser
tidos em consideração dois aspectos: o valor económico para a organização e o
valor de conveniência para os clientes. Trata-se pois de uma questão de equilíbrio,
sendo a qualidade necessária para o sucesso o encontro do nível de conveniência
mais favorável, ou seja, o ponto a partir do qual ir além teria uma taxa de retorno
decrescente sobre o seu investimento, e não atingi-lo seria uma oportunidade
perdida.

7.3.1. A Iniciativa Novas Oportunidades - 3° P: Praça (Local)
Em 2008, dando cumprimento aos objectivos traçados para a Iniciativa
Novas Oportunidades, procedeu-se a um forte alargamento da rede nacional
de Centros Novas Oportunidades. A rede é agora composta por 448 Centros em
Portugal Continental e 6 na Região Autónoma da Madeira.
Os Centros Novas Oportunidades são promovidos por entidades
formadoras, públicas e privadas, como escolas públicas, escolas profissionais,
centros de formação profissional de gestão directa e participada do IEFP, LP.,
associações empresariais, associações de desenvolvimento local e regional,
empresas, autarquias, entre outras.
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No que concerne aos jovens, existe oferta de cursos profissionais em 472 das
cerca de 500 escolas com oferta de cursos de nível secundário, o que corresponde
uma taxa de cobertura de cerca de 90%. A oferta destes cursos estende-se ainda a
48 entidades privadas (colégios e externatos).
Do exposto se aferirá que o produto / serviço "novas oportunidades" está
acessível em todo o país e nas mais diversas entidades. O número de instituições
promotoras da iniciativa tem vindo a aumentar assim como a oferta destinada
quer a jovens quer a adultos. Aliás, o que na prática se verifica em alguns locais
é uma concentração que se começará a revelar excessiva de Centros Novas
Oportunidades, face à procura existente.

7.4. A comunicação pública
A imagem não se inventa - revela-se. As nossas acções reflectem a nossa imagem, como num espelho. Esta é a razão porque, por exemplo, os funcionários de
bancos se vestem de maneira convencional- a imagem de credibilidade e solidez
que o banco deseja comunicar passa também por este detalhe. De nada adianta
dizer que somos "ecologicamente correctos" se a nossa organização nem sequer
separa o lixo ou, pior ainda, se deixamos que seja depositado no meio da rua.
Pode-se dizer que exalamos a nossa essência através de pequenos gestos,
acções e a prática dos valores. "Comunicar", segundo o Aurélio, é "tornar comum", "partilhar". Portanto, como estamos a comunicar aquilo em que acreditamos aos nossos vários públicos? Como atendemos o telefone na nossa organização? Há diálogo com os nossos colaboradores? E os nossos parceiros, são
estimulados a partilhar tecnologias, informações?
Na comunicação no marketing público não se pode esquecer as especificidades do marketing de serviços: as limitações da transmissão de serviços imateriais e as dificuldades em garantir a fiabilidade dos níveis de qualidade, quando
o mesmo serviço pode ser considerado excelente por uns e péssimo por outros.
Como especificidades da comunicação do serviço público, Lindon, Denis et
aI (2004: 581) referem dois aspectos pertinentes:
• Por um lado, na comunicação dos serviços públicos há sempre, inevitavelmente, uma dimensão política. Este facto deve ser analisado de forma a
ponderar o interesse político face ao interesse público, até porque o efeito
de uma dimensão política excessiva pode ser contraproducente.
• Por outro lado, o peso do rigor informativo tem prevalecido face à sedução
da mensagem. De facto, a tradição pública, em termos de comunicação,
tem assentado, regra geral, no respeito pela precisão e exaustão da informação fornecida, sendo relativamente recente a adesão aos mass media e
ao estilo de comunicação usual nos bens e serviços prestados pelas empresas, com a componente "simplificação" de mensagem, reportando para
outros meios as informações mais precisas e rigorosas.
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Quanto aos objectivos de comunicação mais utilizados pelos organismos
públicos, referem ainda:
• Campanhas de sensibilização social para alterar atitudes e comportamentos, como por exemplo, a campanha publicitária do Ministério da
Saúde e do Infarmed para a utilização de medicamentos genéricos.
• Divulgação e promoção de serviços, como a campanha da Câmara Municipal de Lisboa para promover a utilização dos transportes públicos.
• Informação oficial à sociedade: publicação oficial da abertura de concursos públicos.
• Atracção de colaboradores: campanhas de recrutamento de voluntários
para os serviços de polícia da responsabilidade da Polícia de Segurança
Pública.
• Informação de carácter pedagógico: campanhas publicitárias, da responsabilidade da Comissão Nacional de Eleições, sobre a forma correcta de
preenchimento do boletim de voto.
• Divulgação de eventos: a campanha do Euro 2004, da responsabilidade
da Federação Portuguesa de Futebol e do Instituto do Desporto de Portugal.
• Promoção Local: as campanhas de promoção da Figueira da Foz como
destino turístico, desenvolvidas pela Câmara Municipal.
• Informação genérica ao cidadão: Portal do Cidadão.
• Campanhas genéricas: por exemplo, a campanha outdoor da Câmara
Municipal de Lisboa para transmitir o seu regozijo p elo Nobel d e Saram ago.
A comunicação de marketing é utilizada para in formar, educar e, regra
geral, persuadir um mercado alvo relativamente a um comportamento desejado.
A palavra promoção é usada especificamente no sentido de comunicação
persuasiva e constitu i o qu arto up u, ferramenta através da qu al se conta assegurar
qu e os públicos-alvo conhecem as ofertas ou acreditem que exp erimentarão os
b en efícios prometidos e sejam inspirados a agir. Essa comunicação representa
a voz da marca e é projectada e realizada para realçar a oferta, determinada por
decisões já tomadas relativamente ao produto, preço e praça (local). Os objectivos
de marketing de uma organização contam com essa ferramenta para oferecer
suporte. Os públicos-alvo são a fonte de inspiração e aqueles cuja opinião e
reposta mais importam.
Kotler e Lee (2008: 157) sugerem três questões como ponto de partida para
o desenvolvimento de mensagens - chave nos seus esforços de comunicação de
marketing. Tais questões são:
• O que se pretende que o público - alvo saiba?
• O que se quer que o público - alvo acredite?
• O que se tenciona que o público - alvo faça?
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No que concerne à primeira questão, relaciona-se com a informação, especificidades sobre a oferta (por exemplo, alterações na recolha de lixo, em função de um feriado), factos que se pretende que os cidadãos tenham consciência (por exemplo, como eventuais alterações na cobertura do plano de saúde do
Governo irão afectá-los), e qualquer notícia importante que possam ter esquecido
(por exemplo, a necessidade de evacuar uma área face à eminência de cheias e
inundações) .
Quanto àquilo que se quer que o público - alvo acredite, o que está em causa
não são os factos e informações que se deseja que o público - alvo conheça, mas
antes o que se quer que eles acreditem e como se quer que sintam a oferta. De
acordo com Kotler e Lee (2008: 158) um excelente recurso para responder a esta
questão é a promessa de marca - os benefícios que se deseja que o público-alvo
acredite que vai experimentar. Também se pode recorrer à identidade de marca imagens, pensamentos e sentimentos que se pretende que venham à mente.
No que respeita à última questão, temos que com frequência, especialmente
no mundo do marketing, as comunicações persuasivas podem ir mais além,
informando e alterando percepções - é necessário centrar-se em como influenciar indivíduos ou empresas a agir, para realmente fazer algo. Os exemplos ao
nível do sector público são vários: ligar para o número 112 somente em caso de
emergência, cumprir com as regras de segurança no trabalho, fazer a escolaridade obrigatória, entre outros.
Em muitos casos, o mensageiro (ou a fonte da mensagem) será a própria
organização, identificada pelo seu público através do nome, logótipo ou sinais,
materiais impressos e outras promoções especiais.
Depois de terem sido seleccionadas as mensagens e as fontes de mensagens,
a tarefa seguinte é difícil e por vezes frustrante, e consiste na selecção dos canais
de comunicação - difícil face à vasta gama de opções e das várias vantagens e
desvantagens de cada uma delas e frustrante na medida em que pode não se
estar apto a pagar ou justificar o uso das opções de que se gostaria.
Está claro que existem várias opções para "onde" e "quando" as mensagens
poderão ser divulgados. Para se ter sucesso há que escolher o canal que melhor
apoiar os objectivos e metas de comunicação definidos, que estiver dentro dos
limites do orçamento e que for mais adequada ao público-alvo em questão. Feitas
estas escolhas, há que estar atento a canais fortes ainda não congestionados e
procurar ter uma abordagem integrada.
Uma comunicação de marketing integrada é uma abordagem que tem a
intenção de ajudar a garantir que as mensagens são consistentes, claras e convincentes. Isso exige que se integre e coordene cuidadosamente a comunicação
através de todos os canais de comunicação de marketing. Tal significa que as
mensagens - chave que constam de press release que anuncia uma nova iniciativa,
serão as mesmas utilizadas na campanha de direct mail e seu o folheto possui a
mesma aparência que o web site. Isso exige que se considere todos os pontos de
contacto que o cliente possa encontrar, pois cada um irá entregar uma mensagem,
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seja ela boa, má ou indiferente. (Kotler & Armstrong, 2001, 515:518)

7.4.1. A Iniciativa Novas Oportunidades - 4° P: Comunicação (Promoção)

A comunicação da Iniciativa é feita de diversas formas, nomeadamente
através do logótipo, slogan ("Aprender Compensa") e site oficial (http://www.
novasoportunidades.gov.pt/np4/home.html). Há ainda o recurso a anúncios
televisivos, anúncios de rádio, Outdoors, Mupis, Anúncios na imprensa, F/yers
(com envolvimento de figuras públicas e empresários de sucesso) e testemunhos
de pessoas envolvidas no processo.
O 4° P da Iniciativa Novas Oportunidades será sem dúvida um forte
elemento. Foram utilizadas praticamente todas as ferramentas possíveis para
que a mensagem chegasse ao cidadão cliente. Afigura-se à partida como uma
estratégia bem definida e conseguida, pela mensagem / slogan, pelo forte
impacto nos média, e pela campanha publicitária realmente bem conseguida.
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A INICIATIVA NOVAS OPORTUNIDADES
UM BALANÇO ...
Quadro I - NLuncro de jovens cm ofertas de educação c formação de níve l secundário desde 2005/06,
por tipo de modalidade

,r
Cu rsos Científico-Humanísticos "
Cursos Tecnológicos

I)

Cursos de Dupla Certificação lJ
Cursos Profissionais

,188460

196023

196216

195 330

52228

42820

25673

20212

62266

75055

96221

113237

36943

49660

70/77

93438

/95380

n,d,

3.7%

7736,

n,d,

- 85,2%

139 334

143052

129.7%

/08643

/24 265

236,4%

Fontes:
, Os dados entre 2005 /06 c 2008109 provêm das Estlt!sticas ti;'! Educação (GEPEJMimsténo da Educação) Dos 7736 alunos
mscritos nos

(UI"SOS

{cCllologlCOS no alio de 2009/ 10. 5.956 estavam no curso de desporto, o lIOICO que

enquanto nlo for substltuido por cursos profisslor\,l!S nessa arca. Os dados (datlvos

ii

~c

encontra activo,

2009/ I OSlo P"ovlsarlas

2, Os dados f"I:"I(I"05 aos Cursos ProlhSlon:IIS. Cursas de Educação c Formação c Cu rsos 1.10 EnsinO A'-mtlco Espec ializado cml'c
2005/06 c 2008/09 provém das Estat lstlcas da EduGH':lo
Profissionais
fOI

fOI

CP)

(GEPE/Mini5ü~r l o

ua Educação) c do TUrismo de Portugal

(ClWSOS

2006'07)., e nquanto que a Info "mação rcbtlVa :tos Cwsos de Ap: cndizagcl11 no pt'n odo cntrc 2005/06 c 2007108

ncclda pelo lnst lcuto do EI'lprcgo c Fo rmação P'-ofiss '.onal e provém das EstamtlG1S de Educação cm 2008/09

(GEPE/Milllsténo da EduC<lç50) Os dados relativos a 2009110 são prOVl'iOnm

Quadro 3 - Insuições e certificações no Eixo Adultos da Iniciativa Novas Oportun idades

Centros Novas Oponunidades

I)

Cursos de Educação e Formação de Adu ltos
Formações Modulares Certificadas
Vias de conclusão do secundário

4)

l)

2)

1088316

372 455

44 192

328 263

15305

45452

132537

60757

131242

440

o

440

3066

I 403

O

I 403

Fontes:
I I Rela tórios mensais (2000i2006) c plataforma SIGO (desde 2007, d:ldos provisórios de 30 de Setembro de 2010),
Insc nções: GEPEíMinistcrio da Educaç50 + !EFP (2006) e pl iltaforma SIGO (2007, dados prov isorios actualizados" 31 de
Dezemb ro de 20 10; desde 2008, dildos provisónos actualizados a 30 de Seternbro de 2010). Ce rtific ações: Cancir3 s de
com petênCias homologadas pela DGFV, IEFP e plataforma SIGO (desde 2008. dados provisórios de 30 de Setembro de 2010).
3) Plataforma SIGO, dados provisorios de 30 de Setembro de 20 IO
. ) Info r mação fornecida pelas Direcções Regionais de Educação.
2)

Fonte: Briefing da Irúciativa Novas Oportunidades - Setembro 2010 ANQ

8. Conclusões

Está claro que o sector público precisa de melhorar o respectivo desempenho, bem como a percepção que se tem dele, no sentido de aumentar a confiança
e a satisfação dos cidadãos e, consequentemente, obter maior apoio. Sem que tal
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suceda, os cidadãos, também contribuintes, questionam os impostos cobrados.
Uma solução para melhorar o desempenho é adoptar as ferramentas que o
sector privado utiliza nos negócios de maior sucesso. Assim, os dirigentes públicos e as respectivas equipas têm de investir mais na sua formação. Tal passará
pela participação em seminários, acções de formação, pós-graduações, entre outros, nas diferentes áreas tidas como essenciais ao desenvolvimento da actividade
pública. Estamos a falar de Recursos Humanos, Finanças, Liderança, Gestão por
Objectivos, Marketing, Qualidade Total, entre muitas outras. O objectivo deverá
ser sempre evitar a obsolência e a estagnação, nos conhecimentos e nas acções.
A mudança é inevitável e afecta tanto o sector privado quanto o sector
público. Todas as organizações estão sujeitas a novos desafios e a novos concorrentes. Qualquer uma delas pode necessitar de uma reestruturação.
Desta forma é necessário que cada organização assuma o cidadão que
procura e necessita dos seus serviços como um cliente, alguém cujas necessidades há que compreender e cujas expectativas há que satisfazer. Tal assunção
tem que partir de dentro da organização, logo de cada um dos trabalhadores.
Logo são estes também clientes da organização, os seus clientes internos. Apenas
com o envolvimento de todos, somente com o trabalho e empenho de todos os
níveis da organização esta conseguirá atingir os seus objectivos e fazer valer a
sua visão e missão.
O marketing afigura-se desta forma como uma das melhores plataformas
de planeamento para uma entidade pública que queira atender às necessidades
do cidadão e queira associar valor aos seus produtos / serviços. A preocupação
central do marketing é a produção de resultados que o mercado - alvo valorize.
O lema no sector público deverá então ser a valorização e a satisfação do cidadão
enquanto cliente.
O marketing público poderá ser definido como o conjunto de actividades
cujo objectivo é o desenho, implementação e controlo de programas com vista
à satisfação das necessidades dos cidadãos, mediante serviços adequados. Tal
como o marketing privado, o marketing público é uma actividade de gestão cujo
objectivo é orientado para as necessidades dos consumidores. Também aqui os
passos do processo de planeamento se verificam: definição do produto / serviço;
definição de objectivos; planeamento; pesquisa e segmentação do mercado.
Igualmente estão presentes os elementos do marketing mix: produto / serviço;
preço; distribuição; comunicação. A diferença fundamental reside no escopo das
organizações. Enquanto as empresas privadas visam o lucro, os serviços públicos
não são motivados pelo lucro mas pela responsabilidade de servir as necessidades dos cidadãos. Daí que no sector público a concorrência quando existe, não
tem as características do sector privado. Seja por isso ou por razões culturais ou
ainda por questões político - legais, o marketing dos serviços públicos não assumiu ainda a relevância do marketing empresarial. Contudo, com a focalização
recente dos serviços públicos na óptica do cidadão cliente, o marketing ganhou
acrescida importância.
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Os principais benefícios da utilização do marketing no sector público serão:
• A eficácia (quando atinge os efeitos desejados) e a eficiência na realização
das metas da organização;
• Qualidade ao satisfazer as expectativas dos cidadãos clientes;
• Proporciona equidade na distribuição de benefícios e serviços;
• Melhora a prestação de contas públicas ao tornar explícitas as actividades
da organização;
• Melhora a legitimidade do serviço público e da Administração Pública
em geral.
Mas se é certo que o marketing nas organizações públicas origina vantagens, na medida em que as torna mais compreensivas às necessidades e desejos
dos cidadãos, não é menos verdade que a actividade de marketing pode ser exagerada ou empregada de modo prejudicial. São três os principais perigos numa
utilização não criteriosa do marketing:
• Custos excessivos com consequente perda de legitimidade;
• Intromissão na privacidade dos cidadãos à medida que a pesquisa de
mercado se torna mais aprofundada;
• Confusão com publicidade e consequente manipulação dos cidadãos.
O marketing não é o mesmo que publicidade, vendas e comunicações e
como tal não deve ser entendido como manipulação. Antes envolve uma abordagem centrada no cidadão / cliente, alterando a percepção deste e melhorando
o desempenho da organização. É uma abordagem disciplinada que se traduz no
desenvolvimento de um plano formal, do estabelecimento de metas, da segmentação de mercado, da condução de pesquisa de marketing, do posicionamento da
marca, da escolha de uma combinação estratégica de ferramentas de marketing e
do estabelecimento de um plano de implementação, orçamento e avaliação.
Trata-se pois de um processo de construção, onde a definição de estratégias
do composto de marketing, é mais um passo. A correcta definição deste mix apenas constituirá um êxito se as etapas anteriores foram cuidadas e bem sucedidas, permitindo a recolha de informação ajustada e pertinente, tornando assim
possível a constituição do um composto que vá de encontro às necessidades e expectativas do cliente. Tal como referido, esta também não constitui a etapa final,
há que continuamente monitorizar a estratégia definida e proceder a eventuais
ajustes ou mesmo mudanças radicais .
... Para Reflexão
Em jeito de reflexão, e volvidos que estão alguns anos de implementação da
Iniciativa Novas Oportunidades, seria de reconsiderar alguns elementos no mix
deste produto / serviço. Assim sendo,
• Produto / serviço: quer no que concerne ao target jovens quer no que respeita ao target adultos, seria interessante reforçar a função de orientação
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•

•

•

•
•

vocacional e diagnóstico de perfil do candidato a qualificação, colocar
maior ênfase na definição do percurso formativo mais ajustável, assim
como na adequabilidade da oferta formativa às necessidades reais do
mercado de trabalho.
Pricing: Terminar com as discrepâncias actualmente existentes entre o
montante de apoios sociais atribuídos pelas entidades privadas (mais elevado) e pelas entidades públicas.
Place: Relativamente aos Jovens, a formação deveria ocorrer preferencialmente em contexto de escola ou centro de formação profissional, nomeadamente no que respeita aos Cursos Profissionais e Cursos de Educação
e Formação de Jovens, minimizando os efeitos do sentimento de exclusão
e potenciando a estrutura destes locais na formação do jovem. Quanto
aos Adultos, seria interessante reforçar os protocolos celebrados com Empresas visando a qualificação dos seus activos, envolvendo as entidades
patronais e a organização, com reflexos no reconhecimento do esforço dos
trabalhadores e da responsabilidade social da Empresa. É também premente o alargamento do número de CNO's que disponham de processos
RVCC Profissional.
Comunicação: A estratégia até agora adoptada tem-se revelado eficaz,
pelo que na sua generalidade deverá ser mantida. A reforçar a utilização
dos meios digitais, nomeadamente através das Redes Sociais.
Pessoal de Contacto: Formação contínua e de aperfeiçoamento dos técnicos e formadores, em especial os técnicos de diagnóstico e orientação.
Suporte Físico: Nivelamento dos padrões de qualidade exigíveis ao nível
do espaço para concretização do serviço.

Por último e a título de objecto de estudo futuro, será interessante aferir o
impacto da Iniciativa Novas Oportunidades ao nível das condições de empregabilidade dos formandos.
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