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A Aplicação do Marketing Social ao Planejamento, Elaboração e Implementação de
Políticas Públicas de Saúde na Região do ABC Paulista
Autoria: Edson Coutinho da Silva, Silvio Augusto Minciotti
Resumo: O presente trabalho aborda a aplicação do Marketing Social na gestão pública,
visando identificar quais estratégias e práticas estão presentes nas atividades vinculadas ao
planejamento e à implementação das políticas públicas de saúde da Região do ABC Paulista,
bem como, avaliar o acerto de suas aplicações. Foi realizada uma pesquisa descritiva,
utilizando um instrumento de avaliação dos estágios das atividades do Marketing Social
desenvolvido por Weinreich (1999), o qual foi adaptado às necessidades e peculiaridades do
trabalho. O resultados indicam que, dos quatro estágios sugeridos no parâmetro de referência
adotado – planejamento, pré-teste, implementação e controle – as estratégias e as práticas
referentes à implementação são adotadas pelos três municípios, ainda que de forma empírica;
o pré-teste não é adotado por nenhum deles; o planejamento e o controle são aplicados
somente por São Caetano do Sul, também empiricamente. Observou-se, ainda, que dos quatro
tipos de mudanças propostos por Kotler (1978) – cognitiva, de ação, de comportamento e de
valor – em Santo André e São Bernardo do Campo apenas para as mudanças cognitiva e de
ação utilizam-se algumas técnicas do Marketing Social; em São Caetano do Sul, além dessas
citadas, notaram-se ações de Marketing objetivando, também, mudanças de comportamento.
1 - Introdução
A exigência cada vez maior da sociedade por eficiência, eficácia e efetividades das políticas
públicas fez aumentar o reconhecimento do quão importante é a percepção e a participação do
consumidor em relação aos serviços prestados pelo setor público. No entanto, esses fatores
passam a tomar lugar central nas preocupações dos administradores públicos, tal como, há
muito tempo, o consumidor assumiu esse papel nas organizações privadas.
A satisfação das necessidades dos consumidores do setor público é, inevitavelmente, mais
difícil de ser atendida devido às características peculiares dos serviços e às expectativas de
benefícios dos cidadãos. O aumento da carência da população e da escassez de recursos, bem
como a evolução do conhecimento, implicam na necessidade da criação ou alteração de
atitudes e comportamento dos indivíduos e empresas como maneira de satisfazer às suas
expectativas de benefício.
Observa-se, no entanto, que o conceito de Marketing Social é interpretado de diferentes
maneiras, algumas das quais equivocadas, o que dificulta a sua operacionalização. Assim,
torna-se necessário conceituar essa aplicação de Marketing, buscando compreender a sua
essência e visualizar sua aplicabilidade na realidade brasileira. Neste artigo, serão enfocados
três municípios da Região do ABC, no Estado de São Paulo: Santo André, São Bernardo do
Campo e São Caetano do Sul. Assim, esta pesquisa surgiu da necessidade de verificar quais e
quão efetivas têm sido as estratégias e práticas do Marketing Social nas atividades vinculadas
às políticas públicas de saúde da Região do ABC Paulista.
2 - O Conceito de Mudança Social
A mudança social é um fenômeno coletivo que afeta as condições de vida de seus
componentes, os quais atuam no sentido de originar, acentuar, diminuir, ou impedir as
modificações de partes ou da totalidade da organização social (TEIXEIRA, MAZZON, 2000).

2

Essas mudanças podem ocorrer espontaneamente, à medida que os próprios partícipes notam
inconsistências em relação às mais diversas situações, ou de maneira planejada, buscando
atingir objetivos pré-estabelecidos (POPADIUK, 1991). A mudança social pode ser planejada
por parte de um agente na medida em que ocorra uma intervenção, com objetivo consciente
de promover uma alteração na magnitude e direção de um determinado comportamento da
sociedade ou de consumo (JONES, 1969; ZALTMAN, DUNCAN, 1977).
Os processos que envolvam o comportamento de pessoas podem ser considerados como
mudança social e ser entendidos como “o processo através do qual alterações ocorrem na
estrutura de funcionamento de uma unidade do sistema social”, que se caracteriza pela
interação ou troca social – processo através do qual duas ou mais partes suprem uma à outra
de benefícios (ou penalidades) para mútuo ganho ou perda – constituindo-se no “mecanismo
nuclear da vida social” e tendo por principal função regular o comportamento e, como
conseqüência, a geração de tensão para a mudança (LEVY, ZALTMAN, 1975, p. 51).
Um dos grandes problemas enfrentados por profissionais e praticantes do Marketing Social é
definir causa social. Diante disso, Kotler (1978) estabeleceu os tipos de mudança que são
sempre o objetivo das causas sociais. Essas mudanças foram classificadas segundo quatro
níveis de profundidade na incorporação do grupo social. Esses tipos de mudança são
apresentados a seguir, obedecendo a uma seqüência provável de grau de dificuldade para sua
implementação.
Quadro 1: Os Quatro Tipos de Mudança Social
Está relacionada com o nível de conhecimento de um segmento da população a
respeito de um determinado produto, serviço ou idéia. Nesse caso, refere-se à
Mudança
passagem de informações ao público-alvo sobre o objeto da mudança. Por
Cognitiva
exemplo: as campanhas de esclarecimento à população sobre a AIDS, alcoolismo,
segurança no trânsito.
Objetiva conduzir uma quantidade expressiva de pessoas à realização de uma ação
Mudança
especifica durante certo período de tempo, como as campanhas de vacinação em
de
massa, doação de sangue.
Ação
Significa a modificação de um aspecto do comportamento individual, visando
Mudança
aumentar o bem-estar próprio. Apresenta um grau de complexidade maior de ser
de
realizada e inclui programas como, por exemplo, para desencorajar o fumo e
Comportamento
contra entorpecentes.
É o tipo mais complexo. Busca uma alteração de crenças ou de valores que um
Mudança
grupo-alvo possui em relação a algum objeto ou situação, como os programas
de
contra a segregação racial, para alterar idéias sobre o aborto, entre outros.
Valor
Fonte: Adaptado de Kotler (1978, p. 293-301).

Convém ressaltar que essa classificação não determina que as causas sociais sejam
mutuamente exclusivas, mas que poderão produzir uma ou mais dessas mudanças. Ou seja,
uma causa social pode objetivar mais do que um tipo de mudança, ou até mesmo todos
(SOUZA et al, 2002).
3 - O Conceito de Marketing Social
O conceito de Marketing Social é compreendido como Marketing de idéias, causas e
programas sociais (MAZZON, 1981). No entanto, as peculiaridades do Marketing Social
advêm do fato de diferir, substancialmente, no que tange ao objetivo em si. No Marketing
Ortodoxo busca-se entender as necessidades e desejos do público-alvo para que as ofertas
condizentes sejam feitas (KOTLER, ROBERTO, 1992). O Marketing Social tem por objetivo
a aculturação, a criação – ou mesmo a mudança – de atitudes e de comportamentos de
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públicos que, de certa maneira, são os meios para o objetivo pretendido e que podem nem
sequer ser os beneficiários diretos da mudança (MARTINSEN, 2003). Deste modo, é possível
afirmar que a aculturação, a criação ou mudança de atitudes e comportamentos são tarefas
complexas das quais o Marketing Ortodoxo busca se eximir, isto porque conhecer as culturas,
os comportamentos e as atitudes existentes, necessita de um esforço maior, além de envolver
maiores riscos e ser mais custoso (BRAULIO, 2003; HOLDEN, 2002; PRICE, 2001).
Todas essas conceituações compartilham mais aspectos comuns do que distinções. Primeiro, o
Marketing Social é tipicamente aplicado a causas consideradas benéficas tanto para os
indivíduos quanto para a sociedade, assim julgadas por pessoas em posição de poder e de
autoridade (ALCALAY, 2000); em segundo lugar, ao contrário do Marketing Ortodoxo, o
agente de mudança não lucra financeiramente, com o sucesso das campanhas (KOTLER,
ROBERTO, 1992); em terceiro, o objetivo final é mudar comportamentos que possam colocar
o individuo em risco, para aumentar a consciência e alterar atitudes (OGLETHORPE, 1995);
em quarto a campanha de Marketing Social é desenvolvida na perspectiva, na necessidade e
no conhecimento do público-alvo (YOUNG et al, 1999); em quinto, o Marketing Social se
esforça para criar as condições de estrutura social que facilitam a mudança de comportamento
(BUDDS, et al, 2002); e, em sexto, o mais fundamental, é o conhecimento sobre os conceitos,
estratégias e práticas do Marketing Ortodoxo, para que sejam aplicados ao Marketing Social
(KOTLER, ROBERTO, 1992).
O Marketing Social pode ser abordado de duas maneiras: pela sua meta e pelo método que
adota para alcançar essa meta. Andreasen (1994, p. 110) afirma que:
“… é a aplicação das tecnologias de Marketing Comercial (sic) à análise, ao
planejamento, à execução e à avaliação de programas projetados para influenciar o
comportamento voluntário de um público-alvo com o intuito de melhorar o bemestar pessoal e o da sociedade”.

A negligência de uma dessas características definidoras corre o risco de associar o Marketing
Social a alguma outra atividade. Isso explica porque a meta do Marketing Social é prevenir
e/ou resolver certos problemas sociais (ANDREASEN, 2002). O Marketing Social é
identificado pela finalidade não comercial que busca alcançar. Com isso, os problemas que
não são suscetíveis ou que resistiram a uma resolução de mercado, isto é, que não existam
produtos ou serviços específicos que os profissionais de Marketing possam vender para obter
lucro a indivíduos que, acredita-se, tenham o problema. Como tal, o Marketing Social difere
do Ortodoxo em, pelo menos, dois aspectos importantes (BRENKERT, 2002):
a) A meta do Marketing Social é implementar causas sociais que visam o bem (bem-estar)
individual ou social e não, simplesmente, a satisfação do indivíduo. No entanto, os
problemas sociais que os profissionais de Marketing Social enfrentam não são apenas uma
questão de vontades ou desejos individuais, mas diz respeito a alguma deficiência ou
problema relativo ao bem-estar individual ou da sociedade. Assim sendo, os indivíduos
podem ser capazes de satisfazer suas vontades presentes enquanto seu bem-estar e/ou o de
sua sociedade permanece deficiente. Os fumantes podem estar satisfeitos em fumar; os
maridos podem desejar que suas esposas fiquem grávidas mais vezes; ou os dependentes
de drogas podem procurar outra dose. Porém, podem haver bons motivos para afirmar que
tanto individual quanto socialmente, o bem-estar dos envolvidos melhoraria com a
redução – ou eliminação – do fumo, com taxas de natalidade mais baixas e com a ausência
de dependência de drogas.
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b) A finalidade a ser alcançada pelo Marketing Social é algo que aqueles que vivenciam o
problema social não precisam, necessariamente, ser quem identifica a situação como algo
problemático, como por exemplo, uma educação melhor para as mulheres ou o fim da
lepra. Os profissionais de Marketing fazem pesquisas relacionadas ao tipo de produto e/ou
serviço que, se usados, modificaria o comportamento das pessoas, dependendo da
finalidade que se desejasse obter.
É importante enfatizar que o Marketing Social não é a mesma coisa que a educação ou que a
propaganda, apesar do mesmo poder incluir alguns ou todos esses temas (NEIGER et al,
2003). A abordagem envolve diversos fatores, tais como: a Pesquisa de Marketing, ressaltada
Mazzon (1981); o projeto ou a identificação de um produto para atender às necessidades do
cliente, ainda que esse produto não seja tangível, como, por exemplo, a prevenção contra uma
doença; a determinação de um preço que o cliente pode pagar, ainda que esse preço não seja
monetário, como o caso de uma mudança de atitude; a localização de um ponto em que o
cliente pode obter o produto, ou o local onde vai se dar a troca e a promoção desse produto
por meio de anúncios (ANDREASEN, 1994). Dessa maneira, o Marketing Social deve
promover trocas seguindo a linha dos tradicionais quatro Ps – ou Composto de Marketing:
Produto, Preço, Praça (ou Distribuição) e Promoção (ALCALAY, 2000; BRENKERT, 2002;
BUDDS, et al, 2002; HOLDEN, 2002; KOTLER, 1978; KOTLER, ROBERTO, 1992;
MARTINSEN, 2003).
3.1 - Marketing Social Aplicado à Saúde Pública
O Marketing Social quando aplicado à saúde pública pode se tornar uma ferramenta poderosa
como forma de promover o estilo de vida saudável e impedir a ocorrência de doenças
crônicas. Por essa razão, o Marketing Social pode ajudar os indivíduos a realizar as mudanças
já citadas anteriormente, que objetivam a melhoria da saúde, as quais, inerentemente, estão
relacionadas com a qualidade de vida. Além disso, é também aplicado na promoção de
políticas e mudanças ambientais que ajudam as pessoas a serem bem sucedidas em seus
esforços por uma vida saudável (MANOFF, 1985).
Weinreich (1999) salienta que o processo de troca no Marketing Social, sob a ótica da saúde
pública, é mais complexo quando comparado ao Marketing Ortodoxo. Isso porque envolve
produtos intangíveis, como o bem-estar e a qualidade de vida, e os benefícios não são,
necessariamente, imediatos. Na realidade, a complexidade esta relacionada à mudança social,
mais propriamente, às de comportamento e às de valor, pois devido a complexidade, são mais
difíceis de serem atingidas; já as mudanças cognitiva e de ação não são, a principio, difíceis
de serem alcançadas. Por essas razões, o processo de troca não é uma tarefa simples, mas
pode ser facilitada se o profissional de Marketing Social procurar conhecer – ou saber – por
meio de pesquisas e pré-testes, as reais necessidades e expectativas do público-alvo e, a partir
daí, o “que” será trocado.
Até mesmo as melhores campanhas de saúde pública falham ao determinar que as mídias de
comunicação são o único meio para tentar modificar o comportamento do público-alvo. O
Marketing Social tem sido criticado, em algumas ocasiões, por ignorar a complexidade de
fatores que influenciam o comportamento humano, como os que restringem – ou impedem – a
mudança do estilo de vida do público-alvo (PRICE, 2001). O Marketing Social é caro e
começá-lo errado pode ser um custoso prejuízo em termos do dinheiro investido e também de
credibilidade do setor de saúde pública do município. Dessa forma, os profissionais de
Marketing Social devem estar informados a respeito da Antropologia, Sociologia e Psicologia
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do comportamento humano e o refinamento das técnicas de comunicação como forma de
direcionar de modo mais eficiente e eficaz as mensagens das campanhas (BUDDS, et al,
2002).
O Marketing Social pode significar um avanço no que se refere ao alcance dos objetivos das
políticas públicas de saúde, já que as atividades e práticas presentes permitem desenvolver
campanhas de saúde que resultem na prevenção, intervenção e tratamento de doenças
crônicas, por meio de programas sociais. Convém observar que Marketing Social não é
somente educação no segmento da saúde pública, pois os conceitos, estratégias e práticas são
mais abrangentes como, por exemplo, os quatro “Ps” ou Composto de Marketing (MANOFF,
1985).
4 - Instrumento de Análise dos Dados
Os resultados da pesquisa foram analisados e interpretados com base nas atividades propostas
no instrumento concebido por Weinreich (1999), o qual foi adaptado para esta situação, como
pode ser observado no quadro 2, a seguir.
Quadro 2: Estágios das Atividades do Marketing Social
Descrição das atividades
Realizar diagnóstico, incluindo identificação dos canais de comunicação
Elaborar análise do ambiente tarefa
Planejamento
Definir segmentação público-alvo
Desenvolver pacote de utilidade
Executar o pré-teste
Pré-teste
Desenvolver um plano de implantação, incluindo codificação da mensagem
Planejar e escolher a mídia
Implementação
Veicular comunicação
Controlar a implementação
Avaliar projeto/ campanha;
Avaliação
Utilizar o feedback para melhorar o projeto/ campanha
Fonte: Adaptado de Weinreich (1999, p. 22).
Estágios

4.1 Planejamento
Realizar diagnóstico, incluindo identificação dos canais de comunicação: o diagnóstico – ou
Pesquisa de Marketing – é um conjunto de atividades que é conduzido previamente à
implementação dos planos de Marketing Social. (Weinreich, 1999); por sua vez, os canais de
comunicação tem o intuito de verificar de que forma a informação será disseminada nas
campanhas de Marketing Social (BUDDS et al, 2002).
Elaborar análise do ambiente tarefa: refere-se à análise do mercado existente e ampliação do
ambiente no qual o Marketing Social será implementado; contemplando investigações da
demanda, a identificação dos beneficiários potenciais (consumidores), a concorrência (tudo
que impede a prática) e as campanhas devem refletir o que o público-alvo necessita para
funcionar de maneira eficaz (KOTLER, ROBERTO, 1992).
Definir segmentação público-alvo: é a divisão do mercado em grupos ou subgrupos
homogêneos, como forma de desenvolver canais e estratégias de comunicação para os
mesmos. Isto inclui segmentar com base na geografia, demografia, relatório físico/médico,
psicografia, atitude e comportamento.
Desenvolver pacotes de utilidades: significa ajustar os alvos da mudança e os objetivos,
aplicando o sistema dos 4 Ps – Produto (idéia, prevenção, intervenção ou tratamento), Preço
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(minimização das barreiras com intuito de adoção do produto), Distribuição (disponibilidade
do produto ofertado) e promoção (persuadir a adoção do produto) – do Marketing Ortodoxo,
porém, adaptado ao Marketing Social. Convém adicionar outros aspectos que também são
importantes para desenvolver um pacote de utilidades: posicionamento (fixação de um
aspecto na mente do público-alvo); Sistema de Informações (banco de dados do qual são
extraídas as informações para o planejamento) e Plano de Marketing (composto dos processos
de Marketing).
4.2 Pré-teste
Execução do pré-teste: basicamente, é o feedback dos materiais de campanha representado
pelo público-alvo; ele possibilita assegurar que o público-alvo compreenda a mensagem;
escolher interpretações não-desejadas pelo público-alvo; alinhar a campanha à realidade da
situação; construir materiais apelativos; e identificar os detalhes e subverter a mensagem
buscando outras aproximações potenciais (WEINREICH, 1999).
4.3 Implementação
Desenvolver um plano de implantação e incluir a codificação da mensagem: é comporto de
três etapas: Plano de Comunicação com base na propaganda, publicidade, merchandising,
promoção no ponto de venda, venda pessoal, assessoria de imprensa, palestras, teatro, eventos
e relações públicas; Plano de Distribuição incluindo identificação de canais de disseminação,
decisão acerca da quantidade de material de promoção e métodos de distribuição; Plano de
Parcerias que se refere à promoção das campanhas junto a outras organizações – sem fins
lucrativos, públicas ou privadas. A codificação de mensagens implica em expor idéias,
pensamentos e comportamentos por meio de mensagens que se ajustem ao público-alvo,
destacando os benefícios do produto, reduzindo barreiras à sua adoção (MARTINSEN, 2003).
Planejar e escolher a mídia: é a utilização de componentes de mídias de comunicação em
projetos de Marketing Social, incluindo mídia impressa e qualquer outro tipo de mídia.
Veicular comunicação: é o período, ou freqüência, de transmissão da informação – com
intuito de persuadir os indivíduos – até os dias de realização das campanhas.
Controlar a implementação: visa assegurar que a campanha esteja progredindo conforme o
que foi planejado, alterando o curso se necessário; garantir a qualidade da campanha; dirigirse aos problemas potenciais; manter a equipe e os parceiros interessados e motivados; possuir
conhecimento dos materiais necessários; e avaliar os resultados (ANDREASEN, 2002;
WEINREICH, 1999).
4.4 Avaliação
Avaliar o projeto/campanha: inclui a seqüência dos processos (sistema de atividades); a
avaliação dos processos (controle das mensagens, bem como dos produtos, serviços e
objetivos); e a avaliação dos resultados (mensurar eficácia do impacto, avaliação causal e
custo-benefício). Alguns indicadores devem ser considerados, como prevalência da adoção do
produto; indicadores cognitivos – conhecimento e satisfação; eficácia do usuário – se for
utilizado de forma adequada; avaliação dos objetivos do projeto; cobertura do público-alvo
determinado; efeito do projeto em outras campanhas; e a utilização efetiva do produto e do
custo-benefício (KOTLER, ROBERTO, 1992).

7

Utilizar o feedback para melhorar o projeto/campanha: o feedback deve ser integrado
durante todo o projeto e não deve ser deixado até o fim da intervenção. Para tanto, as questões
podem ser respondidas e, paralelamente, surgirem outras.
5 - Metodologia
A presente pesquisa pode ser caracterizada como descritiva, a partir de um estudo de casos
múltiplos, como sugere Yin (2001). O estudo abrangerá três municípios da Região do ABC
Paulista: Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Diante disso, definiuse como universo de pesquisa os administradores, coordenadores e técnicos que pertencem às
Secretarias e Diretorias1 de Comunicação Social e Saúde Pública dessas cidades. Esses
municípios e os sujeitos da pesquisa representam o universo pesquisado.
Com o intuito de identificar quais as estratégias e práticas estão presentes nas atividades
vinculadas ao planejamento e à implementação das políticas públicas da Região do ABC
Paulista e avaliar suas efetividades, utilizaram-se às técnicas de entrevista semi-estruturada,
análise documental e observação para coleta de dados. A entrevista semi-estruturada, também
conhecida como entrevista focada ou em profundidade, utilizou um roteiro desenvolvido
pelos autores do projeto, que foi aplicado a 24 sujeitos da pesquisa, acima qualificados.
Para fins de análise e interpretação dos resultados da pesquisa, optou-se por tratar os dados de
forma qualitativa. Para tanto, foi utilizado o instrumento de verificação das práticas do
Marketing Social desenvolvido por Weinreich (1999), o qual relaciona e descreve os estágios
do processo do Marketing Social, tendo sido adaptado para a realização desse trabalho,
conforme já apresentado no quadro 2.
6 - Análise e Discussão dos Resultados
Os resultados obtidos na investigação empírica referem-se à verificação e avaliação das
estratégias e práticas do Marketing Social que estão sendo aplicadas nas políticas públicas de
saúde dos três municípios.
6.1 Município de SANTO ANDRÉ
6.1.1 Planejamento
Realizar diagnóstico, incluindo identificação dos canais de comunicação: não é realizado nas
campanhas de saúde pública do município, ou seja, o município não se utiliza dados primários
para identificar e compreender o comportamento do público-alvo das campanhas; utilizam-se
apenas, dados secundários fornecidos pelo Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde de São
Paulo e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); já os canais de comunicação
mais utilizados são: folder, cartaz, faixa, busdoor, jornais gratuitos bem como comunicação
pessoal.
Elaborar análise do ambiente tarefa: está em fase de implementação, devido ao fato de os
cidadãos munícipes não serem considerados, ainda, consumidores (ou clientes), o que por sua
vez, não permite que a Secretaria de Saúde Pública identifique as reais razões que impedem a
adesão do público-alvo a uma prática desejada. Diante disso, o município não consegue
identificar os ingressantes eventuais e definitivos nas campanhas do município.
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Definir segmentação público-alvo: é executada no município, porém, somente em virtude de
características demográficas, não são considerados o perfil psicológico e as características
comportamentais. Entretanto, esta segmentação ocorre em função de dados secundários.
Desenvolver pacote de utilidades: o produto é algo tangível, como preservativos; o preço é
compreendido como custos financeiros; o posicionamento não concebido do ponto de vista
psicológico; e o Plano de Marketing não é executado; por outro lado, a distribuição em postos
e unidades de saúde; promoção que é a comunicação persuasiva; e sistemas de informação
que são os Núcleos de Informações, foram detectados nas campanhas do município.
6.1.2 Pré-teste
Execução do pré-teste: não é executado nas campanhas de saúde pública do município. Isso
porque o seu planejamento e a sua implementação dependem do diagnóstico, que não é feito
pelo município.
6.1.3 Implementação
Desenvolver um plano de implantação incluindo a codificação da mensagem: os planos de
comunicação (meios de comunicação), de distribuição (postos e unidades de saúde) e de
parcerias (organizações privadas e públicas) foram constatados nas campanhas do município.
A codificação da mensagem procura persuadir sobre uma idéia a adoção de uma prática.
Dentre os quatro tipos de mudança social proposta por Kotler (1978), pôde-se apenas situar as
mudanças cognitivas e de ação.
Planejar e escolher a mídia: o planejamento e escolha das mídias ocorrem em virtude de dois
critérios: primeiro custos e depois hábitos de mídia do público-alvo; e na maioria das
ocasiões, opta-se por mídias gratuitas, invés das pagas.
Veicular comunicação: a veiculação das mensagens ocorre, aproximadamente, sete dias antes
do início das campanhas; no entanto, esta veiculação ocorre de forma massificada, sem
considerar o público-alvo.
Controlar a implementação: é executado nas campanhas do município; assim, observou-se
que o progresso da campanha é conduzido por meio do feedback dos envolvidos; a qualidade
da campanha refere-se à eficiência e eficácia da campanha; os problemas potenciais são, de
certo modo, identificados pelos postos, unidades e agentes de saúde; o conhecimento dos
materiais necessários se refere ao treinamento fornecido por instituições como a Faculdade de
Saúde Pública da USP (FSP/USP), Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) e Universidade
Metodista de São Paulo (UMESP); e a análise dos resultados é com base nos cidadãos
munícipes que usufruem os produtos tangíveis e/ou serviços intangíveis.
6.1.4 Avaliação
Avaliar o projeto/campanha: as estratégias de avaliação das campanhas como a seqüência dos
processos, a avaliação dos processos e a avaliação dos resultados foram constatados nas
campanhas do município; já dos indicadores de avaliação, somente a avaliação dos objetivos e
efeitos do projeto foram verificados.
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Utilizar o feedback para melhorar o projeto/campanha: o feedback é integrado em todas as
fases do projeto, com o intuito de corrigir e responder a problemas e questões evidenciados no
transcorrer do projeto.
6.2 Município de SÃO BERNARDO DO CAMPO
6.2.1 Planejamento
Realizar diagnóstico, incluindo identificação dos canais de comunicação: o diagnóstico é
realizado somente pela Coordenação de DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis); porém,
estas pesquisas têm cunho reativo, ou seja, surgem a partir de incidências de casos que são
identificados em determinada localidade do município, e utilizam-se dados secundários que
são fornecidos pelo Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde de São Paulo e IBGE; os canais
de comunicação utilizados pelo município são: folder, cartaz, faixa, busdoor, jornais gratuitos,
comunicação pessoal e representações teatrais.
Elaborar análise do ambiente tarefa: está em fase de implementação, pois o conceito de
consumidor ainda não foi incorporado na concepção dos administradores e coordenadores da
Secretaria de Saúde Pública do município. Diante disso, o município não consegue identificar
os ingressantes eventuais e definitivos nas campanhas do município.
Definir segmentação público-alvo: é executada com base em dados secundários, exceto a
Coordenação de DSTs utiliza-se também de dados primários, o que por sua vez possibilita a
segmentação considerando aspectos não somente demográficos, como também psicológicos e
comportamentais.
Desenvolver pacote de utilidades: o produto é a prevenção ou tratamento, porém, seguido de
produtos tangíveis; o preço é compreendido, primeiramente, como custos financeiros; o
posicionamento possui uma abordagem psicológica; e o Plano de Marketing não é executado;
por outro lado, a distribuição em postos e unidades de saúde; promoção que é a comunicação
persuasiva; e sistemas de informação que são os Núcleos de Informações, foram detectados
nas campanhas do município.
6.2.2 Pré-teste
Execução do pré-teste: não é executado nas campanhas de saúde pública do município. Isso
porque o seu planejamento e a sua implementação dependem do diagnóstico – que exceto a
Coordenação de DSTs – não é feito pelo município.
6.2.3 Implementação
Desenvolver um plano de implantação incluindo a codificação da mensagem: os planos de
comunicação (meios de comunicação), de distribuição (postos e unidades de saúde) e de
parcerias (organizações privadas e públicas) foram constatados nas campanhas do município.
A codificação da mensagem procura persuadir sobre uma idéia a adoção de uma prática.
Dentre os quatro tipos de mudança social proposta por Kotler (1978), pôde-se apenas situar as
mudanças cognitivas e de ação.
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Planejar e escolher a mídia: o planejamento e escolha das mídias ocorrem em virtude de dois
critérios: primeiro hábitos de mídia do público-alvo e depois custos; e na maioria das
ocasiões, opta-se por mídias gratuitas, invés das pagas.
Veicular comunicação: a veiculação das mensagens ocorre entre cinco a sete dias antes do
início das campanhas; no entanto, esta veiculação é direcionada a todos os munícipes, sem
considerar o público-alvo.
Controlar a implementação: é executado nas campanhas do município; assim, observou-se
que o progresso da campanha é conduzido por meio do feedback dos envolvidos; a qualidade
da campanha refere-se à eficiência e eficácia da campanha; os problemas potenciais são, de
certo modo, identificados pelos postos, unidades e agentes de saúde; o conhecimento dos
materiais necessários se refere ao treinamento fornecido por instituições como a FSP/USP, a
FMABC, a Universidade Bandeirantes (UNIBAN) e a UMESP; e a análise dos resultados é
com base nos adeptos das campanhas.
6.2.4 Avaliação
Avaliar o projeto/campanha: as estratégias de avaliação das campanhas como a seqüência dos
processos, a avaliação dos processos e a avaliação dos resultados foram constatados nas
campanhas do município; já dos indicadores de avaliação, somente a avaliação dos objetivos e
efeitos do projeto foram verificados.
Utilizar o feedback para melhorar o projeto/campanha: o feedback é integrado em todas as
fases do projeto, com o intuito de corrigir e responder a problemas e questões evidenciados no
transcorrer do projeto.
6.3 Município de SÃO CAETANO DO SUL
6.3.1 Planejamento
Realizar diagnóstico, incluindo identificação dos canais de comunicação: o diagnóstico é
realizado nas campanhas de saúde pública do município. As pesquisas dos dados primários
são realizadas pela Diretoria de Comunicação Social em parceria com o Instituto de Pesquisas
(INPES) da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – IMES. Os canais de
comunicação mais utilizados são folder, cartazes, busdoor, newsletter – jornal de circulação
gratuita e leitura rápida – comunicação pessoal, teatro, palestras e mutirões em parques, como
Chico Mendes e do Bosque são muito eficazes.
Elaborar análise do ambiente tarefa: é realizado nas campanhas do município. Para tanto, os
cidadãos munícipes são considerados consumidores dos produtos e/ou serviços oferecidos
pela Diretoria de Saúde Pública. Deste modo, o município consegue identificar quais são os
ingressantes eventuais e permanentes nas campanhas do município.
Definir segmentação público-alvo: é executado com base tanto em dados primários, quanto
em dados secundários, como exemplo, as campanhas direcionadas a Saúde do Idoso, Infantil e
da Mulher.
Desenvolver pacote de utilidades: o produto é a prevenção ou tratamento; o preço é
estipulado em termos físicos e psicológicos; a distribuição em postos e unidades de saúde; a
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promoção é a comunicação persuasiva; o posicionamento possui uma abordagem psicológica;
os sistemas de informação que são os Núcleos de Informações de Saúde, foram constatados
nas campanhas do município; somente o Plano de Marketing não foi detectado.
6.3.2 Pré-teste
Execução do pré-teste: não é executado nas campanhas de saúde pública do município.
Apesar do município efetuar pesquisa do público-alvo.
6.3.3 Implementação
Desenvolver um plano de implantação incluindo a codificação da mensagem: os planos de
comunicação (meios de comunicação), de distribuição (postos e unidades de saúde) e de
parcerias (organizações privadas e públicas) foram constatados nas campanhas do município.
A codificação da mensagem procura persuadir sobre uma idéia a adoção de uma prática.
Dentre os quatro tipos de mudança social proposta por Kotler (1978), pôde-se apenas situar as
mudanças cognitivas, de ação e de comportamento.
Planejar e escolher a mídia: o planejamento e escolha das mídias ocorrem em virtude de dos
hábitos de mídia do público-alvo; opta-se tanto por mídias gratuitas, quanto por mídias pagas.
Veicular comunicação: a veiculação das mensagens ocorre entre cinco a sete dias antes do
início das campanhas; no entanto, esta veiculação é direcionada a todos os munícipes, sem
considerar o público-alvo.
Controlar a implementação: é executado nas campanhas do município; assim, observou-se
que o progresso da campanha é conduzido por meio do feedback dos envolvidos; a qualidade
da campanha refere-se à eficiência e eficácia da campanha; os problemas potenciais são, de
certo modo, identificados pelos postos, unidades e agentes de saúde; a motivação da equipe
refere-se ao desejo de alterar um contexto social; o conhecimento dos materiais necessários se
refere ao treinamento fornecido por instituições como a FSP/USP, a Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP), o IMES, a Universidade do Grande ABC (UNIABC) e a UMESP; e a
análise dos resultados é com base nos adeptos das campanhas.
6.3.4 Avaliação
Avaliar o projeto/campanha: as estratégias de avaliação das campanhas como a seqüência dos
processos, a avaliação dos processos e a avaliação dos resultados foram constatadas nas
campanhas do município; assim como os indicadores de avaliação como adoção do produto,
indicadores cognitivos, eficácia do usuário, avaliação dos objetivos, cobertura do públicoalvo, efeitos do projeto, produtos versus custo-benefício.
Utilizar o feedback para melhorar o projeto/campanha: o feedback é integrado em todas as
fases do projeto, com o intuito de acompanhar todas os estágios das campanhas conduzidas no
município.
7 - Considerações Finais dos Casos Analisados
Como pôde-se observar, nos três municípios que correspondem ao estudo de casos múltiplos,
há muitos aspectos semelhantes – ou similares – e outros diferentes em relação ao Marketing
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Social. Com o intuito de proporcionar uma visão geral em relação às estratégias e práticas do
Marketing Social, construíram-se os quadro 3, 4, 5 e 6 que serão apresentados a seguir.

Planejamento

Quadro 3: Visão Geral do Planejamento do Marketing Social
Municípios
Santo André

Diagnóstico incluindo
Canais de
Comunicação

O diagnóstico não é feito
nas campanhas
São utilizados dados
secundários.
Os canais de comunicação
mais freqüentes são
busdoor, faixas, folder,
cartazes, jornais, teatro,
palestras e rádio.

Análise do
Ambiente Tarefa

Está em fase de
implementação.

Segmentação
Público-Alvo

É feita a partir de dados
secundários.

Pacotes de Utilidades

Não estão ajustados ao
conceito de troca.

São Bernardo do Campo
O diagnóstico é feito, tão
somente, na Coordenação
de DSTs; nas demais
utilizam apenas dados
secundários.
Os canais de comunicação
são comumente, busdoor,
faixas, folder, cartazes,
jornais, teatro, palestras e
rádio.
Está em fase de
implementação.
É feita a partir de dados
secundários, exceto a
Coordenação de DSTs, que
também utiliza dados
primários.
Não estão ajustados ao
conceito de troca.

São Caetano do Sul
O diagnóstico é feito nas
campanhas.
Utilizam-se, ainda, dados
secundários
Os canais de
comunicação são
busdoor, faixas, folder,
cartazes, jornais, teatro,
palestras e rádio.
É realizada.

É feita a partir de dados
primários e secundários.
Não estão ajustados ao
conceito de troca.

Fonte: Dados da Pesquisa

Pré-Teste
Execução do
Pré- Teste
Fonte: Dados da Pesquisa

Quadro 4: Visão Geral do Pré-Teste do Marketing Social
Municípios
Santo André
São Bernardo do Campo
Não são realizados.

Não são realizados.

São Caetano do Sul
Não são realizados.

Quadro 5: Visão Geral da Implementação do Marketing Social
Municípios
Implementação
Santo André
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
Executa o plano de
Executa o plano de
Executa o plano de
implantação.
implantação
implantação
Plano de
A codificação da
A codificação da
A codificação da
Comunicação
mensagem procura
mensagem procura
mensagem procura
Incluindo Codificação
persuadir
sobre
uma
idéia
persuadir
sobre
uma
idéia
persuadir
sobre uma idéia
das Mensagens
ou adoção de uma prática.
ou adoção de uma prática. ou adoção de uma prática.
Em virtude da viabilidade –
Em virtude dos hábitos de
custos – e depois em
Planejamento e
mídia e depois em virtude Em virtude dos hábitos de
virtude dos hábitos de
mídia.
Escolha da Mídia
da viabilidade – custos.
mídia.
Começa por volta de seis
Começa por volta de
Começa por volta de
Veiculação da
dias antes do início das
cinco a sete dias antes do
cinco a sete dias antes do
Comunicação
campanhas.
início das campanhas.
início das campanhas.
Existe e é gerenciado pela Existe e é gerenciado pela
Existe e é gerenciado pela
Coordenação do
Coordenação do
Controle de
Coordenação do Programa
Programa
e
pela
Programa e pela
Implementação
e pela Secretaria de Saúde.
Secretaria de Saúde.
Secretaria de Saúde.
Fonte: Dados da Pesquisa

13

Quadro 6: Visão Geral da Avaliação do Marketing Social

Avaliação
Campanha/ Projeto
Feedback

Santo André
As estratégias de avaliação
de projetos são aplicadas,
mas os indicadores não.
É integrado em todas as
fases do projeto.

Municípios
São Bernardo do Campo
As estratégias de avaliação
de projetos são aplicadas,
mas os indicadores não.
É integrado em todas as
fases do projeto.

São Caetano do Sul
As estratégias e os
indicadores de avaliação
de projetos são aplicados.
É integrado em todas as
fases do projeto.

Fonte: Dados da Pesquisa

8 - Conclusão
Com base no que foi exposto neste estudo, pôde-se, por meio do instrumento desenvolvido
por Weinreich (1999), chegar às seguintes conclusões referentes ao planejamento e à
implementação das estratégias e práticas do Marketing Social aplicadas às políticas públicas
de saúde da Região do ABC Paulista.
1º) Estratégias e práticas adotadas pelos três municípios
A segmentação do público-alvo das campanhas ocorre por meio de dados secundários
fornecidos, principalmente, por órgãos como IBGE e Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo;
A codificação das mensagens procura enfatizar os aspectos tanto positivos quanto
negativos da mudança social, de modo a conscientizar e chamar a atenção dos cidadãos
para os problemas e causas sociais;
Há inúmeras mídias utilizadas para a comunicação com o público-alvo. No entanto, as que
funcionam melhor são: folder, em Santo André e São Bernardo do Campo, e faixas, em
São Caetano do Sul;
A veiculação das mensagens se inicia, em média, de cinco a sete dias antes das campanhas
(vide quadro 5);
Em relação à fase de implementação das campanhas de saúde pública, os três municípios
adotam procedimentos parecidos (vide quadro 5);
O plano de implantação contempla comunicação, distribuição e parcerias relacionadas às
campanhas;
A execução do controle de implementação acontece com base no progresso, na qualidade,
nos problemas potenciais, na motivação da equipe, nos conhecimentos de materiais
necessários e na avaliação dos resultados;
a avaliação do projeto/ campanha compreende as estratégias de avaliação sugeridas pelo
instrumento: seqüência dos processos, avaliação de processos e avaliação dos resultados;
o feedback é utilizado para integração e avaliação dos processos em todo ciclo de vida do
projeto/ campanha;
E dos quatro tipos de mudança social proposta por Kotler (1978), dois deles – cognitiva e
de ação – estão inseridos no contexto das campanhas de saúde pública dos municípios.
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2º) Estratégias e práticas adotadas somente pelo município de São Caetano do Sul
A completa aplicação da etapa de planejamento, referente ao diagnóstico incluindo canais
de comunicação, análise do ambiente tarefa, segmentação de público-alvo e pacote de
utilidades;
A realização de diagnóstico junto à sociedade, com o intuito de obter dados primários para
determinar o público-alvo nas campanhas;
A análise do ambiente tarefa, como forma de direcionar as atividades às necessidades,
bem como às expectativas do consumidor – ou cidadão;
A identificação daqueles indivíduos que ingressam de fato nas campanhas – permanente –
e daqueles que ingressam eventualmente – eventuais;
A segmentação do público-alvo com base nos dados primários fornecidos por meio do
diagnóstico conduzido junto aos munícipes (vide quadro 3);
O ajuste do pacote de utilidades, principalmente, produto e preço, às causas sociais, objeto
das campanhas;
O posicionamento possui uma abordagem psicológica como forma de identificar a idéia
ou um comportamento junto ao público-alvo;
O planejamento e escolha das mídias utilizadas nas campanhas são influenciados pelos
hábitos de mídia da sociedade munícipe (vide quadro 5);
E somente nesse município aparecem três dos quatro tipos de mudança sociais propostas
por Kotler (1978), são eles: cognitiva, de ação e de comportamento.
3º) Estratégias e práticas não adotadas pelos três municípios
O desenvolvimento de um Plano de Marketing das campanhas que são organizadas pelos
municípios;
A utilização freqüente de mídias pagas, como outdoor, jornal O Diário do Grande ABC e
Rádio ABC;
A execução do pré-teste como forma de testar o produto social que será exposto aos
munícipes; e também testar as mensagens e imagens que serão veiculadas nas campanhas
(vide quadro 4);
E a inserção do quarto tipo de mudança social proposta por Kotler (1978), que se refere à
mudança de valor.
Seja qual for o tipo de causa social na Região do ABC Paulista, as ações de Marketing Social
devem, necessariamente, considerar a promoção de idéias e comportamentos pré-definidos,
visando encorajar a sociedade tanto local quanto regional a buscar as mudanças sociais, por
meio da aplicação dos conhecidos quatro Ps. Porém, entre os três municípios alvos da
pesquisa, a mais completa aplicação das ações de Marketing Social foi detectada somente em
São Caetano do Sul. Embora o município não contemple, como Santo André e São Bernardo
do Campo, o Plano de Marketing e, principalmente, o pré-teste, é possível afirmar que em São
Caetano do Sul, as políticas públicas de saúde incorporam, com poucas ressalvas, as ações de
Marketing Social. Isso pode significar que há uma preocupação da cidade em conhecer os
mercados “verdadeiros”, com o intuito de adequar os produtos e/ou serviços ao público-alvo,
como forma de atingir e atender às necessidades e às expectativas desses clientes exigentes.
Por essas e outras razões, há uma preocupação do município em procurar conhecer o ambiente
externo de modo a compreender as atitudes e os comportamentos da sociedade munícipe, de
tal forma que, as campanhas venham ao encontro com as exigências dos cidadãos – ou
clientes – no que se refere à eficiência, à eficácia e, principalmente, à efetividade das políticas
públicas de saúde do município.
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Por outro lado, nos municípios de Santo André e São Bernardo do Campo, as ações de
Marketing ficam restritas, basicamente, à fase de implementação das campanhas. Em relação
às outras fases do instrumento utilizado como parâmetro na pesquisa presente neste trabalho –
planejamento, pré-teste e avaliação, conforme segue nos quadros 3, 4 e 6 – as ações de
Marketing Social são pouco aplicadas. Ou seja, com base nessas revelações, é possível
observar que as Coordenações de Saúde das duas Prefeituras – com exceção da Coordenação
de DSTs de São Bernardo do Campo – não se preocupam em conhecer o ambiente externo,
em relação às oportunidades e ameaças que venham a comprometer as campanhas. Convém
relatar que as campanhas de saúde pública – como qualquer outro projeto social – visam
atingir e atender a um determinado grupo de pessoas, e ao não conhecê-las, isto é, ao não
considerá-las como um consumidor de produtos e/ou serviços públicos, as chances de um
provável insucesso aumentam significativamente. Logo, pode-se afirmar que as campanhas de
saúde pública são constituídas por indivíduos que gostariam que tanto as suas necessidades
quanto suas expectativas fossem atendidas e atingidas em prol dos benefícios sociais. Ao
considerar as atividades de Marketing Social em todas as fases da organização das campanhas
de saúde pública, os dois municípios conseguirão ajustar a oferta e demanda, ou seja, “o que
está sendo oferecido versus o que está sendo pedido”.
Conclui-se ainda que, as estratégias e as práticas do Marketing Social não são conhecidas por
todos sujeitos da pesquisa, como pôde ser observado nas entrevistas. Na realidade, entre os
entrevistados, existiam aqueles que nunca haviam ouvido o termo Marketing Social antes; e
aqueles que confundiam Marketing Social com Responsabilidade Social ou Propaganda
Institucional. Essa confusão conceitual, tratada no corpo deste texto , ocorre devido ao fato de
haver profissionais técnicos no corpo da Administração da Saúde Pública, que, por sua vez,
decorre da carência de conhecimentos, habilidades e técnicas de Marketing na gestão de
projetos públicos. As atividades de Marketing Social constatadas ou executadas pelas
Secretarias e Diretoria de Saúde Pública de todos os municípios não estão relacionadas ao
conhecimento de Marketing Social, sendo aplicadas de forma empírica e gerenciadas com
base nas experiências dos profissionais que ali estão, sem ao menos saber que essas atividades
estão inseridas no conceito de Marketing Social. Assim, a inovação em relação à gestão de
processos dessas campanhas é quase inexistente. Guardadas as devidas proporções, o setor
público herdou os aspectos negativos do privado, que é o enrijecimento e resistência a
mudanças no que se refere às inovações nos processos de gestão, o que se contrapõe, de certo
modo, às características do Marketing e, principalmente, do Marketing Social.
______________________
¹As áreas da Administração Pública que cuidam das políticas públicas de Saúde e da Comunicação Social,
embora possuam o mesmo nível hierárquico na Estrutura Organizacional são designadas por Secretarias, nas
prefeituras de Santo André e São Bernardo do Campo e por Diretorias em São Caetano do Sul.
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