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I - INTRODUÇAO GERAL - OBJETIVOS 
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As posslveis aplicações do Marketing ao campo dos Serv! 
ços Pijblicos tim sido objeto de muita investigação e, ultimamente, 
diversos autores abordaram esse tema em_seus trabalhos. Esses es- , 
tudos fazem parte de uma investigação mais ampla que indaga sobre 
a possibilidade de estender o campo do Marketing para as organiz! 
ções não tipicament& comerciais ou para aquelas que não visam pr! 
mordialmente o lucro. Foi i~iciado portanto um longo debate, a n! 
·vel teErico, o qual envolve uma discussão sobre a prEpria concei
tuação do Marketing, seu campo de aplicação e sua evolução recen
te. 

Nos Estados Unidos diversos trabalhos tim sido efetua -
dos nesse sentido, e a polimica ·foi _iniciada principalmente a par 
tir do artigo de Kot1er e Levy 11 Broadening the Concept of Marke -
ting 11

, que constitui um matco na discussão sobre a ampliação do 
conceito de Marketing e de seu campo de aplicação. 

No Brasil ultimamente alguns trabalhos tim sido realiza 
dos sobre o Marketing de Serviços em geral e outros, em menor nu
mero, tim como objeto espec1fico o Marketing de Serviços Pijblicos. 

Se, do lado teõrico, a discussão i muito ampla e tem re 
percussoes e implicações a diversos n1veis, dÓ lado prãtico diver 
sas questões podem ser colocadas: 

Como sio desenvolvidas nas empresas de serviços pijblicos brasi
leira~ as d_~versas atividades relativas i comercialização des
ses serviÇos, como a distribuição, a comunicação, a segmentação 
do mer~ado, a adaptação dos serviços aos diferentes mercados, e 
assim por diante? 

·Existe nessas empresas interesse pela utilização dos instrumen
tos mais comuns do Marketing? 

Se existe interesse, como são essas ferramentas utilizadas ou a 
daptadas para esse casn espec1fico? 

Exist~portanto uma pritica efetiva das funções e ativ! 
dades comerciais - encaradas costumeiramente como campo especlfi
co do Marketing - que as empresas brasileiras de Serviços PGbli -
cos estio vivendo. f essa prãtica, bem como os conceitos e noções 
desenvolvidas ao longo dessa prãtica, que esse trabalho visa in
vestigar. Procuramos verificar em que medida essa prãtica tende a· 
se aproximar ou se distanciar das noções desenvolvidas mais siste 
mãticamente pela ciincia do Marketing . 

. I 



A partir dessa investigação sao colocadas questões mais 
amplas, tais como: 

Existe uma diferença efetiva entre o Marketing de Serviços Pu-
blicos e o Marketing de bens tipicamente comerciais? 

. O instrumental tradicionalmente desenvolvido para os bens comer 
ciais pode ser transferido ou adaptado aos serviços públicos e 
em que medida ele poderi ser útil a esse novo campo? 

Embora não seja nosso objetivo fornecer respostas defi
nitivas a esse conjunto de questões tão amplas e complexas, proc~ 
ramos oferecer alguns insumos teõricos e prâticos para subsidiar
a discussão desses temas. 

Com essa finalidade, o trabalho foi dividido em tres 
partes principais: 

A primeira parte consta de uma Introd~ção Teõrica, que 
visa colocar a questão da expansão do conceito do Marketing, da -
possibilidade de aplicação do Marketing a novos campos, em parti
cular ao campo dos serviços e dos bens não tipicamente comerciais. 

A ~iscussão sobre as diversas posições e as mais recen
tes contribuições teõricas sobre esse assunto foram então discuti 
das e desenvolvidas. 

A segunda parte ~onsta de uma investigação prâti~a da 
realidade mercadolõgica de algumas empresas ~e serviços pubJicos
brasileiras, de seus principais aspec~os e funções mercadolÕgicas, 
bem como de uma investigação daquilo que essas empresas compreen
de~ por "Marketing" de seus produtos. Diversos aspectos são então 
abordados, como: estrutura dos Õrgãos mercadolÕgicos, caracterls
ticas do mercado, tipos e natureza dos servi.ços, distribuição e 
comunicação, os objetivos e a estratigia mercadolÕgica. 
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Com base nos insumos fornecidos atravis das investig~ -
çoes teórica e pritica, foi preparada a terceira parte,/que visa/ 
fornecer um modelo teõrico baseado na distinção entre duas tipol~ 

gias bisicas de fen6menos mercadológicos, ou seja, o tipo comer -
cial, micro, tanglvel e o tipo social, n1acro, intanglvel. 

Foram então definidas algumas caracterlsticas bâsicas -
dessas duas esferas de fenõmeno~, inserindo ness~ contexto mais 
amplo o objeto especlfico de nossa investigação: 6s serviços p~ 
blicos. 

A partir desse modelo procuramos então fornecer alguns 



elementos para responder i questão biiica sobre a possibilidade
de se transferir ou adaptar o instrumental desenvolvido com base 
nos fen6menos de cariter comercial, micro, tanglvel para os ser
viços públicos ou, de uma maneira m·ais ampla, para o campo dos 
fen6menos de cariter social, macro, intanglvel. 

Quais as caract~rlsticas mercadolSgicas mais i~portan

tes das duas esferas de fen5menos? Qual i o composto mercadolSgi 
co mats adequado i natureza dos diferentes serviços/produtos? 

A luz dessas questões mais amplas i então analisada a 
situação especlfica dos serviços públicos brasileiros, con$ide -
rando-se em que medida suas caracterlsticas se adaptam a um dos 
tipos bisicos e fornecendo um perfil de cada uma das cinco empr~ 
sas pesquisadas. 

Levando em consideração as car~cterTsticas especTficas 
.""' dos .serviços públicos brasileiros e sua natureza simultaneamente 

socfal e comercial, sugerimos uma estratigia ~lobal que permita
a essas empresas agilizar e aperfeiçoar a aplicação dos instru -
mentos do Marketing sem prejudicar seus objetivos de atendimento 
social. 

4,. 
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II - INTRODUÇ~O TEORICA 



A - NOVAS ABORDAGENS PARA O MARKETING 

1 - EVOLUÇAO DO CONCEITO DE MARKETING 

A partir da decada de 60, especialmente apos o 
Philip Kotler e Sidney J. Levy "Broadening the 

artigo de 
Concept of 
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Ma r k e t i n g 11 
( 1 ) , tom o u v u 1 to uma d i s cu s s ã o a c e r c a da a m p 1 i t u -

de do conceito de 11 Marketing 11 e sobre a possibilidade de e~ 

te abranger outros tipos de organizações alem das estrita
mente comerciais, tais como empresas de serviços públicos, 
hospitais, escolas e outras. 

Esses autores ressaltaram a existincia de dois diferentés 
sentidos que a palavra Marketing pode assumir: 

a) Marketing associado aos termos VENDA, INFLUrNCIA, PER
SUASAO - esse e o sentido mais tradicional, mais antigo 
do Marketing 

b) Conceito de servir e satisfazer necessidades humanas 
t esse segundo sentido, mais recente, que permite o est~ 
belecimento de um conceito útil e vilido para todos os 
tipos de organizações, inclusive as não lucrativas. 

A possibilidade de aplicação do Marketing a outros .tipos de 
organização esta portanto intimamente ligada a um certo ti
po de conceito ou definição do que se constitui a essincia 
do Marketing. 

Esse conceito tem experimentado uma evolução muito rápida 
nas ultimas de~adas, a ponto de alguns autores identifica -
rem uma 11 crise de identidade .. no interior da disciplina me.!:. 
cadol6gica (2), ressaltando que o Marketing tem começado a 
questionar seriamente sua natureza fundamental e suas rela 
çoes com a sociedade. 

(1) Philip Kotler & Sidney J. Levy- 11 Broadening the CoAcept of Mar
keting"- Journal of Marketing, vol. 33 (Jan. 1969)- p. lO-i5 

{2) Daniel J. Sweeney - ~Mark~ting: Management Technology or Social 
P r o c e s s ? " - J o u r n a 1 o f ~1 a \· k e t i n g , v o 1 . 3 6 ( O u t . 7 2 ) - p . 3 - 1 O 
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2 - O MARKETING SOCIAL 

Com a ampliação e modificação do conceito de Marketing, o 
seu objeto tamb~m foi ampliado e passou a ser considerado a 
transação, de uma maneira geral. Considerado dessa forma 
ampla o conceito de Marketing poderia ser aplicado a qual -
quer unidade sotial que trocasse valores com outras unid~ -
des sociais, a qualquer organização que se relacionasse com 
os consumidores ou com outros püblicos (3). 

No interior do Marketing começa a destacar-se uma area deno 
minada 11 Marketing Social 11 que se aplicaria a problemas basi 
camente sociais; essa ãrea se beneficiaria do planejamento 
e das ferramentas mercadológicas, ao mesmo tempo em que se 
distinguiria suficientemente do Marketing Comercial, reque
rendo inclusive novas abordagens. 

Houve algumas reações a essa tendência 11 expansionista.. do 
Marketing: Robert Bartels (4) afirma que 11 Se o Marketing 
for encarado de uma maneira tão ampla de modo a abrangei 
campos de aplicação econômica ou não-econômica, ta)vez ele 
devesse reaparecer sob um outro nome 11

• Apesar dessas rea -
ções entretanto o novo conceito do Marketing foi se di,un
dindo cada vez mais e as aplicações a novos campos. ·foram 
sendo melhor definidas. O Marketing Social foi sendo carac 
terizado como um sub-setor dentro desse conceito mais amplo 
e gen~rico do Marketing. 

Uma das primeiras definições do Marketing Social, fornecida 
por Philip Kotler e Gerald Zaltman, foi a seguinte (5): 

( 3 ) P h i 1 i p K o t 1 e r - 11 A G e n e r i c C o n c e pt o f Ma r k e t i n g .. - J o u r na 1 o f 
Marketing - vol. 36 (Abril 1972) - p. 46-54 

(4) Robert Bartels - .. The Identity Crisis in Marketing" - Journal -
o'f·Marketing- vol. 38 (Out. 74) 

(5) Philip Kotler & Gerald Zaltman- .. Social Marketing: An approach 
to P 1 a nll e d S o c i a 1 C h a n g e 11 

- J ou r na 1 o f Ma r k e ti n g - v o 1 . 3 5 
(Ju.lho 1971) 
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"Marketing Social e o projeto, implementação e controle 
de programas ~alculados para influenciar a aceitabilida
de de idéias sociais e envolvendo considerações de pla
nejamento de produto, preço, comunicação, distribuiçã~ e 
pesquisa de mercado". \ 

8 

Essa definição limita o Marketing Social ã transposição das 
tradicionais ferramentas mercadolÕgicas ã difusão de idéias 
e causas ~ociais. 

Uma definição mais recente e a adotada po~ Thaddeus H~ 

Spratlen (6), de carãter eclético: 

"Marketing Social e a anãlise e gerência de atividades e 
relações associadas com a troca mercadolõgica de bens, 
serviços e idéias p~blicos e não-comerciais, bem como com 
as consequencias sociais da troca mercadolõgica de bens e 
serviços privados". 

Essa definição ê bem mais abrangente do que a anterior e 
ressalta a existência de dois aspectos, ou melhor, dois ob
jetos de investigação que seriam incluídos na area do Marke 
ting Social: 

lQ) todas as trotas mercadolõgicas envolvendo bens,serviços 
e idéias públicos e não comerciais;· 

2Q) as conseguencias sociais da troca mercadolõgic~ d~ bens 
e serviços privados. 

O Marketing Social abrangeria todos os aspectos que escapam 
a esfera exclusivamente comercial, inclusive as conseqÜên
cias sociais da troca de bens e serviços comerciais ou pri
vados. 

(6) Thaddeus H. Spratlen- "A Conceptual Analysis and Framework for 
Social Marketing Theory and Research", em a.c. Ferrell et·al,
Conceptual and Theoretical Developments in Marketing - American 
Marketing Association, 1979. 

I I 
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O prõprio autor reconhece ·entretanto a dificuldade de se es
tabelecer nitidamente as fronteiras do Marketing Social ,pois 
muitas vezes coexistem elemehtos comerciais e sociais simul
taneamente. As diferenças entre o Marketing Comercial e o 
Marketing Social são mais de grau do que de natureza, sendo 
preferivel falar em dimensões primariamente sociais e dimen
sões primariamente comerciais. 

O Quadro 1 procura estabelecer algumas fronteiras do Marke -
ting Social, distinguindo as duas dimensões citadas. 

QUADRO 1- FRONTEIRAS DO MARKETING SOCIAL (7) 

Critérios 

1. Motivos Básicos e 
Interesses Servi
dos pelo Mercadõ
logo 

2. Natureza dos Bene· 
ficios e Caracte~ 
risticas dos Bens 

3. Instituições que 
efetuam transa -
ções de troca 

Dimensões Primariamente 
Comerciais 

- Orientação para o lucro 

- Interesses privados, dos 
Proprietários 

- Ganhos pecuniários sao -
fundamentais 

- Beneficios e satisfação -
individual 

- Bens predominantemente -
privados 

- Base para a troca ê a ha
bilidade para pagar 

- Canais de distribuição ,_ 
privados 

- Estimulo a demanda seleti 
v a 

Dimensões Primariamente 
Sociais 

- Orientações não lucrati -
v as 

- Beneficios sociais e pu
blicas 

- Ganhos pecuniários sao se 
cundãrios -

- Beneficios Coletivos e Sa 
tisfação não exclusivamen 
te individual -

- Bens predominantemente pu 
blicos -

- Foco não é a habilidade -
para pagar 

- Organizações e transações 
predominantemente publi -
cas e não lucrativas 

(7) Adaptado e Resumido de Thaddeus H. Spratlen, obra citada, Quadro 
II, pág. 172 e 173 

' l' 



3 - DIMENSOES MICRO X DIMENSOES MACRO 

Um outro aspecto importante, relacionado com a evolução e a!!! 
pliação do conceito de Marketing refere-se i constatação da 
existência de duas abordagens diferentes para o 
mercadol5gico: micromarketing e macromarketing. 
do Marketing vem sendo progressivamente ampliada 

pensamento 
A esfera 

de forma 
a abranger não s5 os aspectos relacionados i pritica micro 
mercadol5gica, mas tamb~m aspectos como o papel do Marke -
ting na Sociedade, seu relacionamento com o meio ambiente e 
'os problemas sociais que o envolvem, Marketing no desenvol
vimento economico e assim por diante. 

O Quadro nQ 2 resume as principais diferenças entre as duas 
abordagens (8): 

QUADRO 2 - COMPONENTES DO PENSAMENTO MERCADOLOGICO 

Tipos de 
Marketing 

Micro 
~1arketi ng 

Macro 
~1arketi ng 

·-

Dados ou Teoria Modelos Normati- Implementação ou 
Informações vos Gerência 

Dados da fi r Teoria da fi r Planos para a fir Tomada de deci -- - - são gerencial da ma ma ma 
firma 

Todos os da- Teoria Merca- Valores soc1a1s, Diretrizes pÜbli 
dos do siste dol5gica Ge- objetivos, pro - cas, assistência, 
ma mercadolõ ral gramas programas 
gico -

As diferentes abordagens para o Marketing nao se esgotam e~ 
tretanto na oposição micro x macro. Shelby Hunt (9) ressal 
ta tamb~m a amplitude do campo dessa disciplina, o qual 
abrange uma lista de assuntos e questões bastante diversifl 
cada. De acordo com ele, todos os fenõmenos mercadol5gicos 
poderiam ser enquadrados dentro de três categorias dicotomi 
cas: 

(8) Adaptado de Robert Bartles & Roger L. Jenkins·- 11 Macromarketing" 
Journal of Marketing, vol. 41 (Out. 1977) - p. 17-20 

( 9 ) S h e 1 b y H u n t - Ma r k e ti n g T h e o r y : C o n c e p tu a l F ou n da t i o n s o f Res e a rch 
in Marketing- 1976, Geid, Inc., cap. 1. 

10 
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( 
, setor lucrativo x setor não lucrativo 
i 

,' m i c r o x ma c r o 

lpositivo x normativo 

A perspectiva micro refere-se as atividades mercadológicas -
das unidades individuais, normalmente organizações indivi 
duais (firmas) e consumidores. Macro sugere um grau maior 
de agregação, usualmente sistemas mercadológicos ou grupos 
de consumidores. 

A perspectiva positiva e mais descriti.y:a.,:,;'<:e'K~'lll:ftj;àot'ldO os fenô 
.: .......... ~··,·1.._·" .. '':; -· ·. .. -

menos tais quais eles são, enquanto a:.perspectiy;~··<normativa 
examina os fenômenos como eles deveriam·: ser ou o· ,;que·:,as o r-
ganizações e indivfduos deveriam fazer. 

A combinação dessas tres categorias conduziria a uma tabela· 
ou matriz contendo oito células~ dentro das quais poderiam 
estar inclufdas todas as questões ou fenômenos possfveis den 
tro do Marketing. 

QUADRO 3 - O CAMPO DO MARKETING (10) 

Positivo Normativo 

Setor Micro 1 2 

Lucrativo 
Macro 3 4 

Setor Micro 5 6 

Não Lucrativo Macro 7 8 

A ãrea de investigação do Marketing tem apresentado uma evo
lução, a partir das perspectivas micro lucrativas (células -
1 e 2), mais tradicionais, ate abranger cada vez mais aspec
tos macro mercadológicos ou pertencentes ao setor não lucra
tivo. 

(lO) Extraído e Resumido de Shelby Hunt, obra citada, Tabela 1.1, p. 
9 . 
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Essas distinções não são muito rigidas, conforme ressalta o 
pr5prio autor, e um mesmo assunto ou f~n6meno pode apresen
tar aspectos positivos e normativos, ou mic~o e macro simu! 
taneamenta. Elas fornecem entretanto um arcabouço bastante 
Gtil ã anilise dos fen~menos mercadol5gicos. 

Essas tres categorias não esgotam entretanto todas as poss! 
bi 1 idades de. abor,gagem dos fen6menos mercadol Õgi cos; como 
exemplo poderiamo~ citar uma quarta categoria dicot~mica, a 
de produtos x serviços, cuja distinção seri vista mais 
adiante. 

Resumindo, pode-se dizer que a distinção entre micro e ma -
cromarketing, bem como o dominio especifico do Macromarke -
ting são ainda objeto de debate. A maioria distingue micro 
e macromarketing de acordo com duas dimensões: o grau de 
agregação e o impacto na sociedade. Existem indicações de 
que as atividades de gerência macromercadolõgica estão ten
do um incremento substancial nas Economias Ocidentais (11). 

(11) ,Jehiel Zif- 11 A Managerial Approach to Macromarketing 11
- Journal 

of Marketing, vol. 44 (Winter, 1980) p. 36-45 
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4 - O MARKETING SOB A PERSPECTIVA DO SISTEMA SOCIAL 

Todos os itens anteriores - Expansão e Ampliação do Conceito 
de Marketing, Surgimento e Delimitação de Fronteiras do Mar 
keting Social, Abordagem Macro mercadológica, Aplicação dos 
Conceitos Mercadológicos is organizações não lucrativas - es 
tão na verdade inti~amente relacionados e referem-se todos a 
uma mudança de perspectiva na percepção dos fen6menos mercado 
lógicos. 

Essa percepção ampliou-se e expandiu-se nas ultimas décadas 
passando o Marketing a ser encarado dentro de um contexto 
mais amplo e compreensivo, abrangendo aspectos sociais e ma
cro mercadológicos. 

Daniel J. Sweeney (12) mostra a evolução histórica da mercadQ 
logia, segundo a qual os fenômenos mercadológicos podem ser 
percebidos de acordo com três diferentes perspectivas, eviden 
tes no seu desenvolvimento histórico. 

A figúra seguinte exemplifica as três perspectivas: 

FIGURA 1 ~ PERSPECTIVAS EM MARKETING (13) 

(12) Daniel J. Sweeney - 11 Marketing: Management Technology or Social 
Process? 11

- Journal of Marketing, vol. 36 (Out. 72) p. 3-10 

(13) Adaptação da Fig. 1 de Daniel J. Sweeney, obra citada, p. 5 
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FIGURA 1 - PERSPECTIVAS EM MARKETING 
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A Perspectiva do Sistema Organizacional, que i o ponto de vis-
. ta predominante encara o Marketing como um conjunto d~ 

ticnicas - Anilise, Organização, Planejamento, CQntrole - de!. 
tinadas a provocar respostas desejadas em individuas o~ organ! 
zaçoes. 

A Perspectiva do Sistema de Distribuição enfatiza as institui
ções· envolvidas na distribuição dos bens - Produtores, Interm~ 

diirios, Facilitadores, Consumidores ~ e as funções perfazidas 
pelo sistema. 

Finalmente, a Perspectiva do Sistema Social encara Marketing -
como "um processo social fundamental que necessiria e inerent~ 
mente evolui numa sociedade de forma a facilitar a efetiva e 
eficiente resolução das n~cessidad~s sociais d~ troca de valo
res de consumo''. Essa perspectiva identifica o sistema social 
bisico como fundação e razão do processo mercadológico. Não 
se trata de abandonar as perspectivas anterior~s mas de inte -
qrar as dimensões tecnológicas e as contribuições pragmiticas 
do Marketing num contexto mais amplo e compreensivo. 

A visão do Marketing como um sistema social traz as seguintes 
implicações, de acordo com esse autor: 

- a responsabilidade social passa a ser um aspecto inerente do 
Marketing, visto que deve haver coincidincia de valores e ob 
jetivos do sistema mercadológico e da sociedade em geral 

- estabelecimento de um critirio mais rico e consi~tente de se 
avaliar a atuação mercadológica: os valores sociais do siste 
ma social global 

- o Marketing ·deve ser encarado como uma interação, nao uma 
ação unilateral. 
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5 - DIMENSOES SOCIAIS X DIMENSOES COMERCIAIS 

Dessa forma, a discussão sobre o Marketing Social, sobre os 
~spectos macro mercadolõgicos da disc{plina e a possibilidade 
de aplicação dos conceitos tradicionais a outros tipos de or
ganizações alim das exclusiv~mente comerci~is, são todos na 
realidade facetas de um mesmo problema, ou seja, a ampliação 
da visão dos fenômenos mercadolõgicos, focalizando-os atravis. 
da perspectiva mais ampla do Sistema Social. 

Dessa maneira, o Marketing Social, mais do que uma area de in 
vestigação com fronteiras muito nitidas, seria decorrente des 
sa nova maneira de se encarar o Marketing, que abrangeria di
mensões so~iais tradicionalmente não incluidas na sua esfera, 
ou seja, organizações com objetivos basicamente sociais ou as 
pectos sociais relativos ãs organizações comerciais. 

Nesse contexto, as organizações com objetivos predominanteme~ 
te sociais diferem das organizações comerciais basicamente 
quanto ao grau em que envolveriam variãveis sociais, e as or
ganizações pcideriam ser ordenadas numa escala, ou num ''conti 
nuum 1

', de acordo com a predominância de aspectos sociais ou 
comerciais. 

A Fig. 2 fornece uma indicação de como poderiam ser ordenadas 
as organizações, de acordo com a maior ou menor dominância de 
variãveis sociais: na esfera esquerda situar-se-iam as organf 
zações com aspectos basicamente comerciais enquanto que na es 
fera direita situar-se-iam as organizações com aspectos basi
camente socais. No extremo esquerdo da escala est~riam as em 
presas comerciais de bens de consumo, tais como sabão em po, 
sopas, detergentes, etc., que apresentam dominância quase ab
soluta de variãveis de cunho comercial; no outro extremo est~ 
riam colocadas as organizações não lucrativas, tais como, es
colas publicas ou organizações religiosas, que apresentam do
minância de variãveis de c~nho sdcial. 

A grande maioria das organizações entretanto possuem aspectos 
mistos, ou seja, embora com dominância de uma determinada ca
tegoria não excluem variãveis da categoria oposta. 

. .. I .. 
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FIGURA 2 - ESCALA DAS ORGANTZAÇOES DE ACORDO COM A DOMINANCIA SO -
CIAL OU DOMINANtiA COMERCIAL 
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As orga~izações situadas na intersecção das duas esferas, que 
representam uma g~ande porcentagem do total, são aquelas que
ap~esentam maior quantida~e de elementos mistos, isto i, apre
sentam grande quantidade de elementos comerciais e sociais·, si 
multaneamente. Nessa situação se encontrariam as empresas de 
serviços p~blicos, as quais, embora tendendo para o extremo de 
dominância social, apresentam entretanto grande quantidade de 
variiveis de cunho c~mercial . 

• 



18 

6 - CARACTERTSTICAS MERCADOLOGICAS DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS PO -
BLICOS 

Embora no interior das organizações de serviços publicas pos -
sam ser reconhecidos uma grande variedade de tipos diferentes, 
alguns tendenda mais para a esfera comercial, outros tendendo 
mais para a esfera social, de uma maneira geral essas organiz! 
ções apresentam uma irea de super posição bastante grande dos 
diferentes aspectos. 

Duas caracterfsticas bisicas ressaltam nessas organizações, 
que as diferenciam das organizações comerciais tradicionalmen
te encaradas como o objeto principal do Marketing: 

lQ) A maior influência de variãveis de cunho social e 

29) A predominância dos serviços entre os bens comercializados 
por essas empresas. 

Por esse motivo, embora a literatura especffica sobre o Marke
ting de Organizações Publicas seja bastante escassa, muitos 
dos conceitos desenvolvidos nas ireas do Marketing Social e do 
Marketing de Serviços em geral são aqui bastante úteis e perfi 
nentes. 

J.R. Brent Ritchie e Reger La Brªque (14) ressaltam ~lgumas V! 
riiveis qué modificam substancialmente o desenvolvimento das 
priticas mercadol5gicas no setor publico, as quais se encon 
tram resumidas no Quadro nQ 4. 

{14) J.R. Brent Ritchie & Reger La Breque- Marketing Research and Public-
Policy: A functional Perspective 11 

- Journal of Marketing, vol. 39 
Julho 75 - p. 12-19. 



19 

QUADRO 4 - CARACTER!STICAS MERCADOLOGICAS DO SETOR POBLICO 

VARIJWEIS 

1. Natureza dos Bens en 
volvidos -

2. Diferenças nas Dire-
trizes e Objetivos 
Mercadológicos 

3. Posição Monopolísti
ca do Governo 

4. Limitações no Campos 
to Mercadológico -

5. Visibilidade e Res 
ponsabilidade do Go~ 
verno 

6. Natureza da Formula
çao Política, Admi -
nistrativa e Proces
so de Avaliação 

7. Criticismo com Rela
çao ao r.1arketing 

SETOR POBLICO 

- Necessidade dos Bens 
- Natureza de 11 Serviços" 

- Objetivos nao podem ser apenas o 
incremento das vendas e da lucra 
tividade 

- Possibilidade de controle da de
manda, bem como de seu suprimen
to 

- Preço geralmente e 
um dado 

aceito como 

- Dificuldade de segmentação do 
mercado 

- As açoes e políticas do 
sao mais visíveis 

Governo 

- Maior criticismo por parte do p~ 

blico 

- Comportamento do administrador -
publico e afetado pelos diferen
tes ambientes administrativos e 
pela nao utilização da medida de 
lucratividade 

- Conotações negativas do termo 
Marketing no Setor Publico 

... I ... 
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Esse quadro coloca uma s~rie de variãveis que con~iciónam ca
racteristicas especificas ao Marketing de Serviços Publicas, 
variãveis essas que geralmente estão relacionadas i predomi -
nância de aspectos sociais nesse tipo de organização. 

As diferenças bãsicas começam na pr~pria natureza dos bens en 
volvidos, os quais, no setor publico possuem duas caracteris
ticas peculiares: são bens de necessidade bãsica para a col! 
tividade e são constituídos, na sua maior parte, por servi -
ços. A natureza do bem envolvido ~suficiente para condicio
nar uma comercialização distinta bem como uma estrat~gia mer
cadol5gica especifica para esse setor. 

A predominância de caracteristicas sociais conduz tamb~m a d! 
ferenças no tocante aos objetivos mercadol5gicos, os quais d~ 

vem levar em conta outros fatores al~m da lucratividade, bem 
co~o condicionam limitações no composto mercadol5gico, par
ticularmente no que se refere ã determinação do preço. 

Do lado do mercado uma variãvel importante ~ a posição monop~ 
listica geralmente ocupada pelas empresas de serviços publi
cds: essa situação geralmente visa ao controle da demanda e 
do suprimento de bens considerados estrat~gicos para a econo
mia ou de necessidade bãsica para a população. 

Tamb~m devido ã predominância de objetivos. sociais, ~s ações 
e politicas das empresas governamentais são mais expostas ao 
criticismo por parte do publico e por parte dos pr5prios mem-

. bras dessas organizações, o que se reflete numa dificuldade -
maior de aceitação do uso do conceitual pr5prio ao Marketing. 

O mais importante a salientar~ a colocação das empresas de 
s~rviçbs publicas na escala proposta na Fig. 2, numa posição 
tendendo para a direita, o que significa que embora possuindo 
grande quantidade de aspectos mistos-comerciais e sociais 
a tend~ncia ~essas empresas ~ de apresentarem uma predominân
cia de aspectos sociais. Essa posiçio implica em caracteris
ticas mercadol5gicas distintas e, consequentemente, na adoção 
de poll~icas e estrat~gias especlfic~s para esse tipo de or
ganização. Uma simples transposição das ferramentas e do co~ 

ceitual mercadol5gico tradicional não se adaptaria perfeita -
mente bem aos serviços publicas; uma adaptação ou mesmo uma 
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modificação do instrumental i necessirio e a diferença i tan
to maior quanto mais i direita se situarem as organizações na 
escala da Fig. nQ 2. 

As caracterlsticas do composto mercadolõ~ico das empresas de 
serviços publicas serão desenvolvidas com maiores detalhes ao 
longo do trabalho. 
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B - MARKETI~G DE SERVIÇOS 

1. INTRODUÇAO 

O segundo aspecto importante nas organizações de serviços 
públicos, alêm de sua natureza social, ê o fato de comer
cializarem predominantemente serviços em lugar de produtos. 

O Marketing de Serviços, da mesma forma que o Marketing So
cial, ê um campo de investigação mais recente e menos estru 
turado dentro do âmbito geral do Marketing. 

Esse ê outro aspecto relacionado com a ampliação do concei
to de Marketing: tradicionalmente o Marketing possui uma 
orientãção para os Hprodutos", con~iderando na maioria dos 
casos apenas os bens tangiveis, apesar dos serviços repre -
sentarem uma porcentagem bastante significativa dentro da 
economia. 

A partir de pesquisas realizadas nas firmas de sérviços, al 
gumas conclusões importantes foram extraidas: (15) 

a) a função mercadológica geralmente apresenta-se menos es
truturada nas firmas de serviços do que nas firmas de 
produtos. 

b) Geralmente, hã maior fragmentação das diversas atividades 
mercadológicas nas firmas de serviço, dificultando o seu 
controle. Hã maior dificuldade em se atribuir as ativi
dades mercadológicas ao Departamento de Marketing. 

c) As firmas de Serviço tendem a possuir menores gastos mer 
cadolõgicos do que as Companhia de produto. 

De acordo com essa pesquisa portanto, os dados disponiveis 
indicavam uma aus~ncia de orientação mercadológica e uma 
visão limitada do Marketing no interior das firmas de servi 
ço. 

Ultimamente tem sido fornecida maior atenção aos problemas 
caracteristicos do Marketing de Serviços e i maneira como 
ele se diferencia do Marketing de Produtos. 

(15) William R. George & Hiram C. Barksdale - "Marketing Activities 
in the Service Industries 11 Journal of Marketing, vol. 38, (o,ut 
74); p. 65-70 
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2. DEFINIÇAO DE SERVIÇOS 
-~ 

Não existe uniformidade nas definições de serviços~ sendo 
que geralmente eles são definidos de uma maneira vaga ou in 
direta ou apenas por oposição aos bens materiais. 

A seguir são relacionadas algumas das principais definições 
recolhidas: 

As s o c i a ç i o Ame r i c a na de Ma r k e t i n g : " Se r v i ç o s s i o A t i v i da -
des, beneficios ou satisfações que sao oferecidas para 
venda". 

Aurilio Buarque de Holanda: "Produto da atividade humana 
que, sem assumir a forma de um bem material, satisfaz uma 
necessidade". 

United Kingdom Central Statistical Office: 11 Serviços_ sao 
atividades diretamente relacionadas ao publico geral, ~ 

qualquer forma de trabalho que não seja manufatura de 
bens ... 

De uma maneira geral, as definições contemporâneas tendem 
a considerar os serviços como "atividades que não conduzem 
a uma mudança na forma de um bem". (16) 

Outras definições procuram enfocar os serviços de uma manei 
ra mais pritica, embora sem abordar propriamente o conceito 
ou a natureza dos serviços. r o caso da definição da 
Standard Industrial Classification, -que distingue os servi-
ços da seguinte forma: 

- Atividades que provêm utilidades intangíveis (bancos, se
guros, investimentos) 

(16) Aubrey Wilson - "The Marketing of Professional Services .. , New 
York, Me Graw Hill, 1972JApêndice A (p. 157-170) 
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- Atividades que não estão associadas com a produção de mer 
cadorias ffsicas (recreação, sa~de, lei, reJigião, conta
bilidade, pesquisa e outras) 

- Atividades econômicas que, partindo de um produto pre-
existente, apenas alteram seu lugar (transporte), sua ap_! 
rência ffsica (embalagem) ou sua disposição (comércio ata 
cadista ou varejista). 

Um dos primeiros a se preocupar com a definição de serviços 
foi Adam Smith, que os distingue dos produtos da seguinte 
maneira: unos produtos, o trabalho e como que armazenado em 
algum objeto particular ou mercadoria vendivel, enquanto 
que nos serviços o trabalho deixa de existir no momento de 
sua criação e venda 11

• Os critérios bisicos dessa distinção 
seriam a tangib~lidade associada com a durabilidade da ati
vidade econômica. 

Os principais pontos em comum encontrados nas diversas defi 
nições podem ser resumidos da seguinte forma: 

a- A oposição aos bens materiais, através da intangibili · 
dade dos serviços 

b - O fato de não produzirem modificações na forma de um 
bem 

c - São atividades destinadas a satisfazer alguma necessi -
dade humana 

d ~ São atividades intimamente associadas a determinadas 
pessoas ou.instituições que as praticam, sendo insepar~ 
veis delas. 

Apesar das caracterfsticas distintas dos serviçôs, algumas 
tentativas tim sido feitas no sentido de aplicar os concei
tos do Marketing de Produtos a esse setor. Aubrey Wilson 
classifica os serviços de acordo com os seguintes crité 
rios: (17) 

~ durabilidade (perecfvejs, semiduriveis, duriveis) 

{17) Aubrey Wilson, obra citada, cap. 1 - p. 1 a 12 
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- tangibilidade {puramente intangíveis ou mistos) 

compromisso {grau em que o serviço envolve uma obrigação 
de curto, médio ou longo prazo) 

- essencialidade {grau em que o consumo e necessãrio) 

- test~bilidade (grau em que os resultados podem ser medi -
dos) 
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3. PRODUTOS X SERVIÇOS 

A partir das caracterfsticas dos serviços, expostas ante
riormente, podem ser inferidas algumas distinções bisicas 
entre produtos e serviços, importante do ponto de vista mer 
cadolõgico. A intangibilidade dos serviços principalmente 
coloca algumas distinções de ordem pritica, entre as quais 
se destacam: (18) 

lQ) Os serviços não permitem, da mesma 
tos, uma descrição precisa de suas 
geralmente atividades diflceis de 
liadas. 

forma que os produ-
/ . 

caracterfsticas. São 
serem descritas e ava 

2Q) A imagem de um serviço e composta por uma sirie de va
riiveis; diferentes de acordo com a categoria do compr! 
dor. 

3Q) Os resultados das atividades ligadas aos serviços nao 
permitem uma avaliação tão. precisa como no caso dos pr~ 

dutos. 

A tendência mais importante no tocante ã distinção produtos--
x serviços i d~ consideri-la mais como uma diferença de 
grau do que de natureza e reconhecer a natureza mista da 
maioria dos bens econômicos. 

Essa i a visão exposta por John M. Rathmell (19), segundo a 
qual todos os bens econômi~os estendem-s~ ao longo de um 
~ontfnuo produtos-sarviços~ .sendo alguns basicamente produ
tos com suporte de serviços enquanto outros são basicamente 

. -serviços com suporte de produtos. Essa natureza mista e 
bem ilustrada atravis da fransação de uleasingn: se um 
bem i comprado i considerado produto, mas se e alugado ou 
~rrendado torna-se um serviço. 

Uma visão semelhante tambim i exposta por G. Lynn Shostak 
(20) a qual, colocando a intangibilidade como principal ca-

{18) Ver Aubrey Wilson, obra citada, cap. 2, pag. 21 a 24. 

{19) John M. Rathme11 ~ 11 What is meant by Services1 11 Journa1 of 
Marketing, vo1. 30 (Out. 1966)- p. 32-36 

(20) G. Lynn Shostak - 11 Br~aking Free from Product Marketing 11 

Journa1 of Marketing, abril 1977, p. 73 a 80. 
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racter{stica dos serviços, reconhece entretanto que existem 
muito poucos produtos ou serviços realmente puros no mer
cado. As entidades mercadolõgicas são na verdade combina
ções de elementos distintos, possuindo usualmente parte ta~ 
givel e parte intangiv~l e podendo ser descritas e ordena
das segundo um "continuum", de acordo com o peso da mistura 
dos elementos que abrangem. 

A Figura nQ 3 fornece um exemplo de como poderiam ser orde
nadas as entidades de mercado, de acordo com a maior ou me
nor dominincia de aspectos tangiveis ou intangiveis: nesta 
escala, o ensino poderia estar situado num dos extremos, ou 
seja, intahgivel ou com dominincia T, enquanto o sal pode
ria estar situado no outro extremo, ou seja, tangivel ou -
com dominincia T. 

FIGURA 3- ESCALA DAS ENTIDADES DE MERCADO (21) 
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Essa perspectiva conduz-nos a considerar a tangibilidade 
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(ou intangibilidade) como elemento bisico diferenciador de 
produtos e serviços, distinguindo as entidades de ~ercado 

pela maior ou menor dominincia dessa variivel. 

Essa visão das entidades tomo um continuum, variando apenas 
em 1rau mas nao em n~tureza, poderia conduzir-nos a coloc2r 

, 
(21) Reproduzido de G. Lynn Shostack, artigo citado, pag. 77 • 
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o problema da distinçao serviços x produtos de uma maneira 
totalmente diversa. Remontando a uma questão colocada por 
Marshall não poderiam todas as atividades produtivas serem 
consideradas como serviços aplicados a materiais 
pri-exis~entes? 

fisicos 

No artigo ji citado a prõpria G. Lynn Shostak, considerando 
o exemplo de um automõvel, reconhece que embora seja um o~ 
jeto ffsico com toda uma gama de aspectos e opções tangi -
veis, .ele poderia ser encarado apenas como uma alternativa 
para satisfazer as necessidades de transporte do mercado. 
Dessa maneira como poderia ser definido o automõvel? Como 
u~ serviço que incluiria um sub-produto chamado automõvel? 
(22) 

• 

. 
(22) G. Lynn Shostak - Artigo ~itado - pag. 74 
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4. RELAÇ~O ENTRE O NOVO ENFOQUE SERVIÇO PRODUTO E O NOVO CON -
CEITO DE MARKETING .. 

Essa nova abordagem de serviços e produtos esti relacionada 
ã evolução do conceito de Marketing e de seu campo de inve~ 

tigação. Kotl~r e Levy (23) ji enfatizaram a necessidade -
reconhecida por muitas organizações de negõcios - de se fo~ 
necer uma definição ampla de seus produtos, que enfatize as 
necessidades bisicas dos consumidores. Uma companhia moder 
na de sabão reconheceu que o seu produto bisico ~a limpe -
za, não o sabão; uma companhia de cosm~ticos vê que o seu 
produto bisico ~ a beleza ou a esperança, nao o batom ou o 
"make-up••; uma companhia editora encara o seu produto bãsi
co como informação, não livros. 

Essa ênfase nas necessidades basicas dos consumidores nos 
conduz a considerar mais o aspecto intangivel, ou seja, o 
aspecto de serviço incluido em cada bem mercadolõgico. Nes 
se caso o automõvel também poderia ser considerado como ba
sicamente destinado a realizar um serviço, ou seja, o tran~ 
porte terrestre~ constituindo um meio concreto e tangiv~l 

de satisfazer a essa necessidade. 

O relacionamento bisico entre as trocas mercadolõgicas dar
se-iam entre elementos intangivéis: do lado do produtor, 
teriamos a atividade econômica realizada atrav~s do traba
lho que seria dirigida a outros elementos intangiveis do 
mercado, que seriam as necessidades bisicas dos consumido -
res. Esse relacionamento p6de efetuar-se de uma maneira di 
reta, no caso dos serviços, ou materializar-se através de 
um bem concreto e tangivel, no caso dos serviços. As Figu
ras nQ 4 (A e B) esquematizam, de uma maneira Simplifica
da, esse relacionamento, bem como a distinção entre servi
ços e produtos. 

FIGURA 4 - DISTINÇAO SERVIÇOS - PRODUTOS 

(23) Kotler & Levy - "Broadening the Concept of Marketing" 
Journal of Marketing, vol. 33 (Jan. 1969), p. 10-15 
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A dife-rença entre serviço e produto seria basicamente de. 
grau, nu seja, o grau em que a atividade produtiva se mat! 
rializou e se de~tacou .do produtor atrav~s de um bem tangi· . -
vel de forma a atender a uma necessidade, ou se mant~m ba-
sicamente intangfvel ou 11 imaterializada 11

, relacionando-se 
diretamente o produtor e o consumidor, no caso dos servi
ços puros. 



5. O MODELO MOLECULAR DE SHOSTAK E SUAS IMPLICAÇOES MERCADOLO 
GICAS 

Para resolver a questão formulada anteriormente 
verdadeira natureza das entidades mercadolÕgicas 

sobre a 
e sobre 

a verdadeira distinção entre serviços e produtos, G. Lynn 
Shostak explora a utilidade de uma nova definição estrutu
ral (24) e de um novo modelo denominado modelo 11 molecular ... 
Este conceito ampliado postula que as entidades de mercado 
são, na realidade, combinações de elementos distintos, ta~ 
giveis ou intangiveis, ligados entre si em conjuntos do ti 
po molecular. O núcleo pode ser tangivel ou intangivel, -
mas o todo sõ pode ser descrito como tendo uma certa domi
nancia. 

O Diagrama das Entidades de Mercado (Fig. 5) fornece uma 
visualização do modelo molecular, através de dois exemplos 
comparativos: os automõveis e as linhas aéreas. 

FIGURA 5 - DIAGRAMA DAS ENTIDADES DE MERCADO (25) 
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(24) G. Lynn Shostak - Artigo citado, pag. 74 

(25) Reprodução da Fig. 1 de G. Lynn Shostak, pag. 76 - artigo ci
tado 
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Nas linhas aereas a dominância pertence ao aspecto intangi 
vel embora outros elementos tanglveis, tais como a comida 
e bebida de bordo e os pr5prios veiculas de transporte, 
constituam partes importantes desse conjunto. Com relação 
ao autom5vel o nGcleo dominante seria concreto, tanglvel, 
embora o elemento transporte, intanglvel, seja também um 
componente desse conjunto, gravitando em torno desse nGcleo 
concreto. 

Como medida pritica a autora recomenda que, quanto mais in
tanglvel for a entidade, maior deverã ser o enfoque do mer
cad5logo nas evidincias tanglveis, visto que um serviço é 
julgado pelos consumidores através. das pistas tanglveis que 
o rodeiam. Dessa maneira a tarefa bãsica do mercad5logo de 
serviços seria manipular as evidincias tanglveis, tais co
mo, o ambiente flsico em que se realiza o serviço, os uni
formes, logotipos ou at~ mesmo a correspondincia. Os melho 
res exemplos de propaganda de serviços são aqueles que ten
tam associã-los com alguma forma de evidência tanglvel. 

Outra recomendação prãtica tamb~m ressaltada pela autora e 
de q,ue as diferentes 11 Versões 11 da realidade que podem ser 
encontradas no mercado de serviços devem ser documentadas e 
ordenadas de forma a se poder determinar as realidades acei 
tas como consenso para definir a entidade de serviço aos di 
versos segmentos de mercado. 
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6. CARACTER!STICAS ESPECIFICAS DO MARKETING DE SERVIÇOS 

Existe uma concordâ~cia entre os diversos autores acerca da 
complexidade caracterfstica do setor de serviços: as varii 
veis que af intervê; são muito mais numerosas e mais difí
ceis de serem controladas e aialiadas ~o que no seto~ de 
produtos. Essa complexidade refere-se não sõ à natureza ti 
pica dos serviços, como tambãm ã variedade de imagens de -
acordo com os diversos segmentos de mercado. e ã complexid! 
de da avaliação ou medição dos resultados. 

Outros fatores dificultam a aplicação do Marketing ao setor 
de serviços: a falta de homogeneidade entre os diversos si! 
temas mercadolõgi'cos e a dificuldade de distinção entre pr~ 
dução e com~rcialização. 

Todos esses fatotes são responsãveis pelo menor desenvolvi
mento do Marketihg de serviços com relação ao Marketing de 
produtos~ e pelo fato da função mercadolSgica apresentar-se 
menos estrutura~! nas firmas de serviços. 

Todavia, a .preocupação com essa ãrea ~crescente e a ampli! 
ção do conceito de Marketing ten~e a enfatizar o aspecto de 
serviço incluido em cada b~m mercadológico. A nova perspec 
tiva mais abraHgente do Marketirig tende a ampliar suas fro~ 

teiras e captar para seu dominio nio.sõ o conjunto de se~vi 

· ços mas tamb~m os aspectos sociais e macro mercadológicos -
considerados no capitulo anterior. Esses dois campos, o 
Marketing de Serviços e o Marketing Social tendem a assumir 

' ' ' ' 

um pêso cada vez maior no interior da teoria ~ercadolõgica. 

A seguir, relacionamos algumas caracterfsticas distintivas 
dos serviços, importantes do ponto de vista mercadológico: 

lQ) M~ior predominância de ·caracterlsticas intahgiveis; na-
tureza de ação, dese~pen~o ou esfõrço. 

29) Maior dificuldade para descrição de suas característi -
~as; os serviços contêm atividades mistas, diffceis 
serem descritas e avaJiadas. 

3Q) A "imagem" do serviço envolve uma série de aspectos, 
que variam de acôrdo com a natureza do comprador. 

de 
_/ 
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4Q) São atividades mais intimamente associadas e inseparã
veis das instituições ou pessoas que as praticam. Por 
esse motivo-~ mais diffcil distinguir produção e comer 
cialização no interior dos serviços. 

SQ) Os padrões são menos precisos e os resultados são medi 
dos mais em termos de critérios intangfveis ou indire
tos, tais como, efici~ncia, produtividade ou bem estar 
da organização. 



. 35 

7. CONCLUSOES - O MODELO MOLECULAR AMPLIADO 

No presente trabalho a perspectiva te5rica adotada parte do mo
delo molecular de Shostak, apresentando algumas modificações e 
·ampliações de forma a incluir outros aspectos alim da dicotomia 
tangibilidade x intangibilidade. 

Essa perspectiva parte do pressupo~to de que os fen5menos (ou 
entidades) mercadol5gicos devem ser encarados como um contínuum, 
variando apenas em grau mas não em natureza, de acbrdo com a 
maior ou menor predominância de determinadas variãveis. 

Nesse trabalho consideraremos três variãveis ou dicotomias bãsi 
cas, embora não esgotem o conjunto de variãveis que possam ser 
utilizadas, dependendo do enfoque que se queira dar ao problema. 

Essas três dicotomias seriam: 

[
tangibilidade x intangibilidade 
dimensões comerciais x dimensões sociais 

lmicro x macro 

Nenhum fenômeno mercadolôgico e puro, no sentido de possuir ap~ 
nas aspectos tanglveis, ou somente dimensões comerciais ou as
pectos micro-mercadol5gicos. Todas as entidades de mercado po~ 
suem um nGcleo dominante, com predominância de determinados as
pectos, mas com outros aspectos secundãrios gravitando_em torno 
desse nGcleo. 

Na Figura nQ 6 sao colocadas três escalas paralelas a partir 
das quais são ordenadas.as entidades mercadolõgicas de acordo 
com as três dicotomias bãsicas. A primeira escala ordena as 
entidades de acordo com a predominância de aspectos tan~lveis e 
intangfveis, a segunda escala de acordo com a predominância co
mercial ou social e a terceira escala de acordo com a predomi -
nância micro ou macro. No extremo esquerdo situam-se as entid! 
des que apresentam predominância de aspectos tanglveis, comer-
ciais e micro enquanto no ~xtremo direito situam-se as entida -
des com predominância.de aspectos intanglveis, sociais e macro. 

Como exemplo, os bens de consumo perecíveis, tais como sabão, 
\ 

refrigerantes,icigarros e assim por diante situam~se no extremo 
esquerdo das t~ês escalas, visto que são geralmente produtos, -
com caracterlsticas tipicamente comerciais e que envolve~ aspe~ 
tos geralmente referentes ãs organizações individuais ou c~nsu~ 
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midores, possuindo tambim menor grau de agregaçao e menor impaE 
to no publico geral, ou seja, apresentam dominincia de aspectos 
micro-mercadolÕgicos. 

Jã um serviço do tipo 11 ensino publico .. apresenta predominincia 
de aspectos intanglveis, sociais e macro-mercadolÕgicos, visto 
que são serviços com objetivos claramente sociais e que reper -
cutem num meio bastante amplo, revelando um grau mais elevado 
de agregação social. 

No caso dos serviços públicos a tendência i serem situados mais 
i direita ~as três escalas, predominando portanto os aspectos 
intangiveis, sociais e macro-mercadolõgicos. No entanto, com 
relação is duas primeiras escalas eles. se aproximam mais do ce~ 

tro, ou seja, apesar de predominarem os aspecto~ intangiveis e 
sociais encontram-se tambim nos serviços públicos uma quantida
de significativa de aspectos tangiveis e comerciais. Situam-se 
portanto numa posição intermediãria, na intersecção das duas e! 
feras, apresentando grande quantidade de aspectos mistos. Jã 
na terceira escala os serviços públicos situam-se bem i direita, 
apresentando uma dominincia bastante clara de aspectos macro
~ercadolÕgicos: geralmente eles repercutem em um numero grande 
de públicos alim de serem orientados por diretrizes que ultra -
passam os limites internos ã empresa, geralmente diretrizes go
vernamentais. 

Duas esferas bãsicas podem portanto ser delineadas nesse conjun 
to, uma ã esquerda e outra ã direita das três escalas definindo 
dois sub-conjuntos com caracteristicas distintas. Na esfera e! 
querda situam-se as entidades com predominincia de aspectos ta~ 

glveis, comerciais e micro enquanto a esfera direita define um 
sub-conjunto em que predominam os aspectos intangiveis, sociais 
e macro. A·intersecção dessas esferas i bastante significativa, 
visto que grande parte dos fen6menos mercadolÕgicos situam-se 
em posições intermediãrias da escala, abrangendo aspectos mis
tos com relação a essas três dicotomias bãsicas. 

Geralmente os fen6menos ou entidades abrangidas dentro de cada 
esfera apresentam semelhanças com relação aos diversos aspectos 
podendo portanto definir um sub-conjunto com caracteristicas se 
melhantes. Em outras palavras existe um certo paralelismo ou 
concordincia quanto ã localização das entidades nas três 
diferentes escalas: aquelas que apresentam predominincia de a! 
pectos tangiveis geralmente apresentam tambim predominincia de 
dimensões come~ciais e mi~ro-mercadolõgicas e, vice-Yersa, aqu! 



las que apresentam dominância de aspectos intangíveis freqÜent! 
mente apresentam também dominância social e macro-mercadológica. 

Esse paralelismo, longe de sugerir uma coincidincia perfeita, -
supõe apenas uma correlação maior entre os aspectos de uma mes
ma e s f e r a do q u e e n t r e o s a s p e c tos da s e s f e r· as o p os ta s . E s s e 
paralelismo e suficiente para que, especificando-se os aspectos 
semelhantes típicos para os dois extremos da escala, possam ser 
definidos dois tipos bisicos de fen5menos mercadológicos: o ti 
po comercial, micro, tangível ou tipo CMT (esfera esquerda) e o 
tipo social, macro, intangível ou tipo SMI (esfera direita). 

Um tipo de bem que exemplifica de maneira clara o paralelismo -
do lado da esfera comercial, micro, tangível são os bens de con 
sumo: perecíveis, semiduriveis e duriveis. Nesses tris casos 
predominam os produtos com características basicamente comer-
ciais e envolvendo atividades e objetivos referentes i pritica 
micro-mercadológica. Os bens dé consumo perecíveis são os qu~ 

possuem essas características em mais alto grau e exemplificam 
melhor o tipo comercial, micro, tangível; i medida em que passa 
mos dos bens de consumo perecíveis para os semiduriveis e des -
tes para os duriveis, um n~mero maior de serviços passam a ser 
exigidos para a comercialização dos bens e algumas característl 
cas sociais e macro mercadológicas passam a ser incluídas den
tro de seu contexto. Por exemplo, no caso dos automóveis ou 
dos eletrodomésticos e mais visível a quantida~e de serviços 
exigidos, tornam-se mais freqUentes as influincias de diretri
zes sociais e que ultrapassam os· limites internos i firma 

1 
bem 

como possuem repercussões mais amplas, a nível social e econ5mi 
co 1 do que no caso dos bens de consumo perecíveis. 

Para exemplificar o paralelismo na esfera social, macro, intan
gível e bastante adequado o caso dos serviços de ensino p~blico, 
ji citados. Nessa esfera entretanto os exemplos de paralelis -
mos são menos claros do que na esfera.CMT, embora sejam frequen 
tes os casos em que a tônica geral seja claramente social, ma
cro, intangível. 

Como exemplos de casos que podem ser situados claramente na e~ 

fera SMI, podem ser citados: os serviços hospitalares, os ser
viços prestados pelas fundações, os serviços prestados pelos ~ 

õrgãos governamentais, as atividades religiosas, as atividades 
de ensino e pesquisa e os prõprios serviços p~blicos. Em to 
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dos esses casos, embora a localização nas três escalas nao seja 
exatamente paralela, a t5nica geral i claramehte social, macro, 
intangivel. 

Alguns tipos de fenômenos fogem ã regra geral, s1tuando-se em 
e~feras distintas nas diferentes escalas. ~ o caso de alguns 
serviços priva dos , como os serviços de consulto ri as di versas, -
serviços de recreação e outros que embora apresentando dominin~ 
cia intangivel, possuem entretanto dimensões basicamente micro
comerciais. Outro exemplo de carãter inverso seriam alguns 
bens econômicos bãsicos ou de infra-estrutura comercializados -
freqüentemente por grandes monopõlios privados: nesse tipo de 
bens predominam os aspectos comerciais mas por outro lado apre
sentam grande variedade de aspectos macro, devidó a suas reper
cussões econômicas gerais. 

O importante a ser ressaltado i que, embora existindo dois ti
pos bãsicos de bens ou atividades mercadolõgicas, as diferenças 
entre eles sao apenas de grau e não de natureza, o que torna 
necessãrio uma anãlise cuidadosa de cada caso a fim de serem lo 
calizados mais precisamente dentro de cada escala. Os fenôme -
nos mercadolÕgicos não são 11 puros 11

, mesmo quando situados nos 
extremos das escalas, coexistindo muitas vezes aspectos tang1 -
veis e intangiveis, micro e macro, comerciais e sociais. Um 
exemplo t1pico i o caso da-comercialização de cigarros que emb~ 
ra situando-se claramente no extremo comercial, micro .e· tangi -
vel sofre atualmente interferências de carãter externo ãs fir
mas e tem conotações soc1a1s e macro-mercadolõgicas, na medida 
em que e considerado um fato que pode ter influências na saude 
publica. 

Cada caso deve portanto ser analisado individualmente e levand~ 
se em conta os diversos aspectos tipicos de sua natureza e de 
sua comercialização. Apesar disso, a divisão em dois tipos bã
sicos pode servir de orientação para uma classificação dos bens 
e para que se possa encontrar um conjunto de caracter1sticas 
mercadolõgicas comuns a cada esfera ou tipo bãsico. Dessa for 
ma poderia ser definido um tomposto mercadolÕgico espec1fico P! 
ra cada tipo, definindo inclusive quais as ferramentas mercado
lÕgicas mais adequadas para cada caso. 

Partindo do pressuposto de que a anãlise e ·a teoria mercadolÕg! 
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ca tradicional, bem como o instrumental utilizado comumente na 
pritica, tem se concentrado e se dirigido mais especificamen 
te para a esfera comercial, micro, tangivel, o presente traba -
lho tem como objetivo pesquisar algumas caracteristicas mercadQ 
lõgicas especificas para a esfera social, macro, intangivel. 
Tendo em vista que os serviços p~blicos situam-se dentro de uma 
esfera mais abrangente em que predominam os aspectos sociais, 
macro, intangiveis, a anilise das caracteristicas mercadolõgi -

- . 

cas dos serviços p~blicos no Brasil serviri para exempli_ficar e 
definir as caracteristicas especifitas para esse tipo de bens .. 

A partir dessa anãlise serão diferenciados os compostos mercadQ 
lõgicos das duas esferas bãsicas, procurando-se então avaliar 
em que medida o instrumental especifico para a esfera CMT pode 
ser modificado ou mesmo reformulado de maneira a se adaptar a 
esfera SMI. 
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C - CONCEITOS GERAIS SOBRE AS EMPRESAS DE SERVIÇOS· PGBLICOS NO BRASIL 

1. CONCEITO DE SERVIÇOS PGBLICOS 

Com relação ao conceito de serviços pGblicos existe tambim uma 
certa divergincia de opini5es: alguns cons{deram serviço pGbl! 
co "toda atividade pGblica ou privada, regulada por lei, com 
ohjetivo de satisfazer de modo mais ou menos continuo necessi
dades·coletivas" (26). Nesse conceito estão inclufdos não sõ 
os serviços pGblicos que o Estado presta diretame~te ou por 
concessionirio mas tambim aqueles que estão na esfera de exe~ 

cução privada, limitando-se o Estado ã sua regulamentação e 
autorização. 

Outros entretanto consideram unicamente serviços pGblicos as 
necessidades de interesse geral que o governo detidiu acudir 
pelo processo do Serviço PGblico. 

Existe uma variedade muito grande de atividades que se desti~ 

nam ã satisfação de necessidades de interesse geral, desde 
aquelas que estão claramente sob controle do Estado e consti
tuem indubitavélmente serviços pGblicos ati aos chamados Serv! 
ços de Utilidade PGblica e ãqueles que se situam na Õrbita da 
atividade privada. Existe portanto uma zona crepuscular bas
tante grande entre serviços pGblicos e privados podendo inclu
sive variar de acordo com a ipoca e com as necessidades econ~

micas e sociais aquilo que i considerado de utilidade ou neces 
sidade pGblica. 

Ji os serviços de utilidade pGblica são definidos como aqueles 
dos quais o bem estar publico depende de tal forma que gera um 
interesse pGblico especial na organização, direção, manejo e 
tarifas das indGstrias. 

Ressumindo, podemos definir serviços pGblicos como aquelas ati 
vidades que tim como objetivo principal a satisfação de neces
sidades coletivas e das quais o bem estar publico depende inti 
mamente. Normalmente esse tipo de atividades são ou controla
das diretamente pelo Estado ou por ele regulamentadas. 

{26) Plfnio A. Branco - "Diretrizes Modernas para a Concessão de 
Serviços de Utilidade Publica" - Prefeitura do Municfpio de 
São Paulo, 1949, pig. 23 e seguintes. 



A regulamentação dos serviços de utilidade publica implica na 
fixação de padrões de serviço, das tarifas, dos lucros e no 
controle da estrutura financeira e dos métodos de contabilida 
de. 

Por esse motivo a noção d~ serviços publicas ou de necessida
de publica estã intimamente ligada ã idéia de monopólio, o 
qual deve ser determinado pela conveniência publica. 

. - . 

O.imbit~ do mercad6 ao qual a empresa se dirige pode ser mais 
ou menos amplo, dependendo se a empresa for municipal, regio
nal, estadual ou federal. Dentro de sua ãrea de atuação en
tretanto, a maior parte das empresas de ser~iços publicas po~ 
sui monopólio para a produção/distribuição de seus serviços. 

Os serviços publicas podem portanto ser confiados a organiza
ções privadas ou, na maior parte_ das vezes, estarem associa
das ~ organizações governamentais. No Brasil a maioria dos 
serviços publicas estã a cargo de organizações que possuem al 
guma forma de participação governamental no seu capital, se
jam elas empresas publicas ou sociedades anônimas. Devido a 
essa estreita ligação en~re serviços publicas e organizações 
publicas julgamos necessãrio fornecer alguns conceitos, caraf 
teristicas e funç5es das organizações publicas brasileiras 
visto que a forma e a estrutura geral das organizações afeta 
de maneira significativa a forma de comercialização dos servi 
ços. 

42 
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2. DISTINÇ~O ENTRE ORGANIZAÇOES POBLICAS E PARTICULARES 

Existem duas visões ou tend~ncias bisicas no tocant~ a essa dis 
tinção (27): 

2. 1. A Visão Dicotômica 

Essa visão baseia-se em tipos idealizados de instituições, 
mas tem servido tradicionalmente para explicar as diferen
cas de desempenho entre os dois tipos de organizações, com 
reflexos inclusive sobre a opinião popular. São entretan 
to caracteristicas extremas que atribuem geralmente um ca
riter negativo is organizações pGblicas. 

De acordo com essa visão, os dois tipos de organização di 
feririam em função dos seguintes elementos: 

a) Organizações PGblicas 
. rigidas 
. sem fins lucrativos 
. sujeitas is influ~ncias politicas 
. despreocupadas com a eficiincia 

insensiveis aos desejo~ do mercido 
dominadas pelo papelôrio 

b) Organizações Pa~ticulares 
flexiveis 

. apoliticas 

. com fins lucrativos 

. eficientes 

. sensiveis ao mercado 

2.2. A Visão Integrada 

A essa visão simplificada se opoe uma outra, a qual busca 
um modelo universal para explicar os fenômenos organiza -
cionais, considerando que os mesmos principias bisicos 
se· aplicam is organizações pGblicas e particulares. Essa 
corrente surgiu praticamente da anterior, devido is suas 
deficiências e ao artificialismo com que separa os dois -
tipos de organização; ela propõe entretanto um universa -
lismo que nio explica as reais diferenças entre as organ1 
zaçoes. 

(27) Aluizio Loureiro Pinto - "O Estudo das Organizações Publicas" 
. ' 
Rev. Adm. Municipal 21(123)- março-abril 74- pig. 50 



44 

2.3. A Visão das Organizações Dentro de um Continuum 

De acordo com o ~od~lo proposto anteriormente (Fig. nQ 6) 
as o r g a n i z ações tfr. a:.s1; 1 e i r as de s e r v i ç os pu b 1 i c os podem s e r 
encaradas dentro das escalas ordenadas de acordo com os 

; 

tris parimetros ~isicos: tangibilidade x intangibilidade , . . 

comercial x social e micro x macro. Considerando dessa 
forma as distinções entre as organizações como uma difere!!_ 
ça basicamente de grau e Dão de natureza~ os mesmos princi 
pios gerais seriam apliciveis aos diversos tipos de organi 

.. 
zaçoes. Não obstante elas poderiam ser distinguidas d~ 

-acordo com a predominância de determinadas caracteristicas, 
aproximando-se mais do extremo de predominincia SMI (so 
cial, macro, intangivel) ou do extremo de predominiricia 
CMT (comercial, micro, tangivel). 

Para situar convenientemente as organizações brasileiras 
de serviços pGblicos no interior dessas tris escalas con
vem primeiramente definir o que seja esse tipo de organiz~ 

çao bem como suas principais caracteristicas e funções. 
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3. OEFINIÇ~O DE ORGANIZAÇ~O POBLICA E PRINCIPAIS CARACTER!STICAS 

Adotamos aqui a definição sugerida por Aluizio Loureiro Pinto 
(28)~ considerando como organiz~ções pijblicas todas as organi
zações que compõem o aparato estatal ou que deste recebam a 
maior parte de seus recursos e estimulas institucionais. 

No caso do Brasil incluir-se-iam hessa categoria os órgãos de 
administração direta, as autarquias, fundações, empresas pijbll 
cas, empresas de econQmia mista e todas as instituições cuja 
sobrevivência final depende das transações com o Estado. 

As empresas p~blicas de a~ministração indir~ta, no interior 
das quais se situam a maioria das empresas ~e serviços pGbli -
cos, são mais descentralizadas administrativamente, possuindo 
uma estrutura própria que melhor permite atender aos seus obj~' 

tivos. Geralmente, ~a própria natureza do serviço que disti~ 

gue os órgãos de administração indireta, pois eles aproximam -
se mais das atividades ~omerciais ou industriais. Esse tipo 
de empresa foi criada q~ando o Estado começou a se apresentar 
no setor industrial ou comercial, competindo com a livre ini
ciativa. Foi nece~sârio portanto que a estrutura dessas ativi 
dades se desligassem da estrutura do Estado e adquirissem um 
regime juridico próprio ãs empresas privadas, mais flexivel. -
( 29). . 

A administração indireta compreende: 

a) Autarquias 
b) Empresas PGblicas 
c) Sociedades de Economia Mista 

Os tipo~~ e~ diferem das autarquias no tocante a maior liber 
dade de que gozam na execução de seus serviços bem como na dis 

·" 
posi~ão de suas verbas. 

As diferenças entre os dois ültimos tipos de empresas residem 
mais na composição do capital: as empresas pijblicas são forma
das somente de capital pGblico enquanto que nas de economia 
mista o E~tado participa juntamente com o capital privado. 

(28) A~tigo citado, pâg. 54 

(29) Themistocles Cavalcanti - 11 Empresas Publicas e Sociedades de 
Economia Mista 11

- Rev. Ciências Politicas, oyt/dez 1973 p. 35 

-52 

'· 



Os çonceitos de empresas pfibltcas e sociedades de economia ~is 
' 

ta aproximam-se no entanto visto que ambas são 11 entidades que 
operam no campo econõmico com fins de interesse geral t têm per 
sonalidade jurfdica e auto~omia financeira e estão submetidas 
a controles pfiblicos não incompatfveis com os cr~tirios da ges 
tão privada 11 (30). 

A figura jurfdica da empresa pfiblica nasce portanto quando o 
Est,ado começa a assumir determinadas tarefas na -indfistria, no 
comircio ou nos transportes e para isso necessita criar um or
ganismo novo capaz de concfliar a exigência da fidelidade ao 
interesse ~etal, que i a s~a ra~ão de sert e os d~tes de ag~l! 
dade, flexibilidade e rapidez de deci~ões, prõprios da empresa 
pri~ada. Deste conceito, ~~sult~ que~ empresa pfibli~~ pode 
definir-se como 11 0 organismo que opera no campo econômico para 
a realização de tarefas de interesse geral e que goza do âmbi
to de autonomia de conduta necessãria para agir como se fosse 
uma empresa privada" (31). 

(30) Nirceu da Cruz Cisar - "A Empresa Pfiblica na Economia Moder
na" - Revista Bancãria. Brasileira 39(455} nov. 1970. p. 19 

(31) Nirceu da Cruz Cisar.- artigo citado, pâg. 18 
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4. PRINCIPAIS FUNÇDES E AREAS DE ATUAÇAO DAS EMPRESAS POBLICAS NO 
BRASIL 

Os mo ti vos que determinaram o aparecimento das empresas publicas 
foram, de uma maneira geral as guerras, os periodos de depres
são, o temor d~ certos monop51ios privados ou de lucros exces
sivos e o vulto do serviço (32). A falta de capital privado 
nacional foi o motivo de aparecimento de muitas empresas pu -
blicas, principalmente no setor siderúrgico e de energia ele -
trica. A absorção pelo Estado resulta geralmente da finalida
de social que caracteriza esse tipo de sociedade. 

No Brasil essas empresas exercem funções predominantes nao so 
mente em setores de base, como a eletricidade, os transportes, 
as comunicações, mas também em setores como o siderúrgico, pe
tr5leo, abastecimento e navegação. 

De acordo com levantamentos realizados em 1977 (33), foram 
identificadas nesse ano 582 empresas publicas ou sociedades 
de economia mista. Embora esse levantamento não seja comple
to, fornece uma visão aproximada da distribuição setorial des
sas empresas no Brasil: 

QUADRO nQ 5 - DISTRIBUIÇAO SETORIAL DAS EMPRESAS DE 

POBLICOS 

SETOR PRIMAR! O 

SETOR SECUNDARia 

Serviços Publicas 
o Transportes, Armaz. e Comercialização ..... I 

0:: 0:: I 
o \CC I Planejamento, Desenvolvimento e Pesquisa I- ...... I 
LLJ u Serviços Técnicos e Administrativos (/) 0:: 

LLJ 
I- Construção e Engenharia 

Bancos, Seguros e Financiamento 

TOTAL 

(32) Themistocles Cavalcanti - artigo citado, pag. 37 

SERVIÇOS 

N9 o/ 
/O 

-

32 6% 

80 14% 

94 16% 
76 13% 
97 1 7% 
95 16% 
1 4 2% 
94 16% 

582 100% 

(33) Visão - 11 Quem e quem na Economia Brasileira 11 
- Agosto de 1978 
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A di vi são de serv·i ços püb 1 i c os abrange a que 1 es serviços que sao 
mais tradicionalmente re.servados ãs empresas publicas: saneamen 
to, portos e terminais, energia e comunicação. 

J 

/' 

• 
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5. CONCLUSOES - PRINCIPAIS OBJETIVOS E SITUAÇAO GERAL DAS EMPRESAS 
DE SERVIÇOS POBLICOS 

Tendo em vista a natureza e as caracteristicas das empresas pu
blicas brasileiras conclui-se que elas resultam numa combinação 
de interesses publicas e privados, métodos publicas e privados, 
gestão pu~lica e gestão privada. Ao mesmo tempo em que depen -
dem dos recursos ou dos estimulas governamentais} devem adminis
trar os seus negócios de acordo com o modelo da empresa privada . 

.. 
A distância rigida estabelecida tradicionalmente entre empresa 
publica e privada tende a se atenuar e e crescente a preocupa -
çao com a eficiincia e com o investimento nacional dos recursos. 

Para se situar corretamente as empresas de serviços publicas 
dentro das escalas das organizações e necessário salientar o du 
plo carãter desse tipo de empresas: embora os objetivos de int~ 

resse geral sejam essenciais a essas empresas, elas tim c~mo 

modelo a racionalidade de tipo privado. E~bora a preocupação -
com o lucro não possa ser colocada como principal objetivo exi! 
te uma preocupação com os resultados financeiros e a auto-sufi
ciincia econ5mica (l4). Naturalmehte, quanto maior a particip~ 
ção do capital privado mais acentuadas se tornam as caracteris~ 

ticas do tipo privado de organização. 

As diferenças entre os dois tipos ~ãsicos de organização - sao 
mais de grau do que de natureza: o carãter frequentamente mono
polista ou oligopolistico das empresas publicas coloca-as numa 
situação privilegiada de modo que podem freqüentemente fugir 
ã pressão do mercado, situação que ocorre também com· muitas 
grandes empresas particulares. Por outro lado, tendo sido cri~ 
das com objetivos sociais as organizações publicas devem ser 
regidas pelo critério dos serviços prestados ã coletividade. 

Res~midamente, pode-se dizer que as empresas de serviços publi
cas no Brasil estão situadas numa faixa intermediãria das esca
las propostas na Fig: 6, isto e, numa faixa em que existe uma 

(34) Ver Enrique J. Saraiva - "Aspectos gerais do comportamento das 
empresas publicas brasileiras e sua ação internacional"- Rev. 
A d m • Pu b 1 i c a 1 1 ( 1 ) - j a n I ma r . 7 7 
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superposição e uma mistura muito grande de caracteristicas OP8! 
tas eis vezes ati conflitantes .. Nó entan~o, pelo fato de co
mercializarem na maior par~e, bens intangiveis (serviços), por 
colocarem objetivos sociais_como essenciais e pela dependincia 
dos estimulas e diretrizes ~overnamentais esse tipo de organiz! 
ção aproxima-se mais do extremo com predominância SMI - social, 
macro, intangivel. 
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6. UMA VISAO SISTtMICA DA ORGANIZAÇAO POBLICA 

A organizaçio pGblica pode ser encarad~, tal como a part.icular, 
como uma mãquina de conversão de recursos em produtos o~ servi
ços úteis aos consumidores. Toda organização deve ser conside
rada como parte integrante de um sistema maior, sistema esse 
que seria o conjunto de instituições significantes e interagen
tes que constituem e influenciam as relações de uma empresa com 
seus diversos pGblicos e metcados (35). 

No caso das organizações de serviços pGblicos a visão das empr! 
sas dentro de um sistema maior e mais necessãria devido ã pred~ 
minãncia de caracter1sticas ou variãveis macro-sociais do que 
decorrem maiores influências de caráter econômico, po11tico, cul 
tural e tecnológico. Portanto a sua forma de atuação e seu re
lacionamento com o mercado se processam de uma forma mais com
plexa, resultando de uma interação e uma combinação de interes
ses entre os diversos públicos, proprietários e consumidores da 
empresa bem como de um compromisso entre seus objetivos confli-

. tantes, ou seja, o interesse social e a necessidade de atuar de 
acôrdo com os parâmetros das empresas comerciais. 

A Figura n9 7 apresenta uma visualização esquemática e simplifi 
cada do relacionamento entre a empresa de serviços públicos e o 
meio ambiente. 

·Aceitando-se a definição fornecida por Kotler (36), segundo a 
qual um pGblico pode ser considerado qualquer grupo de pessoas 
ou organizações que possuem um interesse real ou potencial ou 
um impacto sobre a organização, pode-se classificar os públicos 
em quatro tipos principais: públicos provedores, públicos inte~ 

nos, públicos agentes e públicos consumidores ou clientes. Os 
públicos provedores (canto esquerdo da figura) incluem nesse 
caso os proprietários, os públicos fornecedores de matérias prl 
mas ou outros insumos e os pGblicos que exercem alguma ativida
de reguladora sobre a empresa, qu~, no caso dos serviços públi
cos seriam os Õrgãos legislativos, ministeriais e assim por 
diante. 

(35) Ver Philip Kotler- 11 ~·1arketing para organizações que nao vi -
sam o lucro 11

- Ed. Atlas, São Paulo- cap. 2 

(36) Obra citada, cap. 2, pag. 33 
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Os diferentes tipos d~ p~blicos podem variar portanto de acor
do com o seu grau de relacionamento com a empresa, desde os 
mais prõximos - clientes, intermediãrios, fornecedores e ou
tros cujas transações envolvem troca de um bem, serviço ou di 
nheiro - at~ os mais distantes comB D p~blico geral ou socied! 
de como um todo1 que envolvem apenas um relacionamento de influ 
incia ou interesse com respeito i organização. 

No caso dos serviços p~blicos o relacionamento com o p~blico ~~ 
geral ~ mais intenso, em quantidade e qualidade, devido i prõ- 1 
pria natureza e objetivos dos serviços p~blicos, os quais exer: 

. ....,. 
cem maior influincia no bem estar p~blico e colocam como fin~ 
lidade bãsica a satisfaçio de necessidade coletivas. A influ
incia dos grupos reguladores tamb~m ~ relevante nesse caso, 
tendo em vista que esse tipo de atividades são ou controladas 
diretamente ou regulamentadas pelo Estado o qual exerce uma in 
fluincia na sua organização e direção bem como na tarifação 
dos serviços. 

Quanto aos clientes, ou seja, aquela faixa do p~blico para o 
qua 1. a empresa dirige seus serviços ou produtos, no caso dos 
.serviços p~blicos geralmente abrange uma faixa significativa -
da população bem como setores ou segmentos bastantes diversifi 
cados dessa população. Visto que seu objetivo ~ o atendimento 
de necessidades coletivas devem procurar atingir uma faixa ca
da vez mais ampla da população; a sua clientela deve portanto 
aproximar-se o mãximo possfvel ~o p~blico geral, dentro de sua 
ãrea de ·atuação. 

A amplitude e a diversidade de p~blicos que a empres~ deve 
atender ~mais significativa do que nas empre~as privadas o 
que se réflete numa influincia m~tua mais destacada e num en -
trelaçamento bastante complexo entre os diversos p~blicos da 
empresa: diversos setores da clientela podem ser simultaneamen 
te fornecedores de insumos para a ~mpresa, participar de . seu 
mercado financeiro ou de· trabalho, al~m de p·ossufrem interesse 
especial nas prõprias atividades da organização. Dessa forma, 
de um esquema mais simplificado de relações de troca nas empr! 
sas de carãter micro, comercial, tangfvel evolui-se para um 
sistema mais complexo de inter-relacionamento entre os diver
sos mercados, p~blicos e clientes da empresa. 
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Nos serviços publicas frequentement~ o· ciclo tende ·a se compl.;l 
I 

tar, através da i~te-rfêrênci·a êffreta dos publicas clientes .:noJ 

pr~vimento de reiurs~s p~ra a criáçio e, is vezes, manutenção~ 
da empresa. Exi~te um inter-relacionam~nto entre o pGblico .- . . 
cli~nte e o publico provedor de recursos., que pode ser direta, t 

sob a fórm~ de participação aci onãri a, ou ind: reta ( g~r~ 1 men·,:-) 
te), atraves do Es~ado., sob a forma ·de recolh1mento de lmpo~-
tos. / · 



III - ANALISE E RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA DE CAMPO: 

O COMPOSTO MERCADOLOGICO DE 5 EMPRESAS BRASILEI -
RAS DE SERVIÇOS POBLICOS 
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A - METODOLOGIA E CARACTER!STICAS GERAIS ONS EMPRESAS 

1. O UNIVERSO E A AMOSTRA 

O universo a ser pesquisado ~ bastante amplo, visto que abra~ 
ge todas as empresas govername~tais de serviços p~blicos, co~ 

preendendo tanto empresas pGblicas quanto sociedades de econo 
mia mista. 

As empresas pesquisadas, em numero de cinco, abrangem 3 seto
res bãsicos de serviços p~blicos~ energia, transpostes e comu 
nicações. 

A amostra nao ~ representativa numericamente e pode ser clas
Sificada como uma amostragem por conveniência, embora pela i~ 

portancia das empresas dentro de seu respectivo setor, podem 
ser consideradas como representativas de seus setores. 

São as seguintes as empresas e seus respectivos setores: 

SETOR EMPRESAS 

Energia CESP - Companhia Energ~tica de São Paulo 

Transportes RFF - Rede Ferroviãria Federal 

Comunicações TELESP - Te~ecomunicações de São Paulo 
ECT· - Empresa Brasileira de Correios e Tel~gra-

f os 
CTBC - Companhia Telefônica da Borda do Campo l 

Das cinco empresas, a~enas a Empresa Brasileira de Correios e 
Tel~grafos· tem a forma jur1dica de empresa publica, sendo as 
demais sociedades de economia mista com a forma jur1dica de 
sociedades anonimas. No caso da.Rede Ferroviãria Federal, o 
Governo Federal ~ o maior acionista, detendo 98% do capital -
social. 

2. CARACTERISTICAS GERAIS DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

2. l. J\;rea de Atuação 

As empr~sas diferem bastante no tocante a sua area de 
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atuação, podendo ser federais, estaduais ou regionais. 

A Rede Ferroviiria Federal (RFF) e a Empresa Bra~ilei;a ( 
de Correios e Teli9r~fos (ECT} são federais: seu mercado ' 

\ e o mais vasto possivel, estendendo-se por todo o pais 
ou, eventualmente, ati ao exterior. 

A TELESP (Telecomunicações de São Paulo) e a CESP (Comp~ 

nhia Energitica de Sáo Paulo) atuam em âmbito estadual 
O ~ercado da TELfSP abrange mais de 95% dos municfpios -
do Estado de São Paulo, ao passo que a CESP compreende -
aproximadamente 75% dos municipios do Estado. Em termos 
de irea geogrifica a CESP totaliza aproximadamente 2/3 

do Estado de São Paulo. 

A tendincia observada ~om relação as duas empresas esta
duais i de um crescimento acentuado d~ sua irea de atua
ção atravis de fusões e incorporações e, portanto, uma 
monopolização crescente no âmbito do Estado de São Paulo. 

A quinta empresa i a Companhia Telef6nica da Borda dó 

Campo (CTBC), uma associada da TELESP, de âmbito regio
nal, que atua na irea do Grande ABCD, na região de Mogi 
das Cruzes e municfpios adjacentes. 

2.2. Posicionamento das cinco empresas no contexto g~ral das 
Empresas Brasileiras 

As empresas pesquisadas sao significativas nao so em 
seus respectivos setores, mas tambim no conjunto das em
presas brasileiras de qualquer ramo, p~blicas ou priva -
das. 

A fim de situar as cinco empresas de serviços p~blicos -
no conjunto das empresas brasileiras, de qualquer ramo, 
consideramos um levantamento realizado pela revista "Vi 
são'l em que foram relacionadas as 200 maiores 
no Brasil e classificadas de acordo com o valor 

empresas 
do seu 

patrim6nio liquido. Com base nesse levantamentb, foram 
selecionados e organizados no Quadro nQ 6 os dados prin
cipais acerca das cinco empresas pesquisadas, todos refe 
rentes ao ano de 1978. 

Embora os dados não devam ser comparados entre si, tendo 



QUADRO NQ 6 - DADOS GERAIS SOBRE AS 5 COMPANHIAS 

Valores nonetãrios em Cr$ 1.000.000,00 

Patrimônio 
Liquido Ativo . Faturamento Lucro Companhia 

Liquido Ordem Permanente Ordem Valor Geral Valor Geral 

Correios 8. 295,4 32 7.205,4 6.627,4 34 466,9 

RFF 79.695,5 4 128.776,1 9.858,1 25 {12. 017,6) 

TELESP 35.205 6 54.322 8.971 28 6.159 

CTBC 2.618,5 98 4.801,0 845,2 142 473,0 

CESP 87.956 3 126.771 10.089 24 7.094 

Data do Balanço: 12/78 

Fonte: VISJS..O, agosto de 1979 - "Quem e quem na Economia Brasileira" 

Numero 
de · Liquidez 

Empregados Corrente 

64.562 3' 16 

92.000 0,44 

22.903 0,55 

1.800 0,40 
' 

11 .000 0,59 

fndices 

Endivi-

damento 

12,3 

42,6 

39,4 

50,7 

34 '1 

Renta-
bili-
da de 

5,5 

-

16,8 

17,3 

7,7 

\J1 
1..0 
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em vista a enorme diferença existente entre as cinco em
presas, no tocante aos seus objetivos, sua ãrea de atua
ção, seus principais serviços, esse quadro fornece dados 
que permitem sftuã-las convenientemente no contexto ge
ral das empresas atuantes no Brasil. 

Esse quadro fornece os dados referentes ao patrimônio li 
quido de cada empresa. bem como a ordem geral que ocupam 
no conjunto das 200 maiores empresas: a CESP, a RFF e a 
TELESP ocupam respectivamente o 3Q, 4Q e 6Q lugares. As 
cinco empresas estão portanto compreendidas entre as 
100 maiores empresas, por patrimônio liquido. 

Com relação ao ativo permanente·destacam-se a RFF e a 
CESP como as duas maiores empresas brasileiras. As duas 
empresas federais - a Rede Ferroviãria e os Correios 
sao por sua vez aquelas que empregam o maior número de 
pessoas. 

Pelo vulto dessas empresas pode-se concluir que, embora 
a amostra considerada não seja numericamente representa
tiva da totalidade de empresas de serviços públicos bra-. 
sileiras, elas são bastante significativas no cômputo 
geral, podendo fornecer uma ideia aproximada da atuação 
mercadológica desse tipo de empresas no Brasil.· 

3. METODOLOGIA UTILIZADA 

A metodologia básica para coleta de informações nas empresas 
consistiu de: 

. Entrevistas com pessoas ligadas ao setor comercial das res
pectivas empresas, geralmente, chefes, diretores ou geren
tes da ãrea comercial . 

. Anãlise de documentos e material fornecido pelas empresas, 
referentes ao assunto pesquisado. 

Para orientar a coleta de informações foi elaborado um ques -
tionirio contendo perguntas abertas, abrangendo os seguintes 
itens: 

a - Estrutura dos õrgãos mercadológicos 

b - Objetivos e estratégia mercadológica 

.. 
' 
\J 



· c - O mercado .. ··. 

d - Os serviços 

f.·· 

e - Distribuição e Comunicaçaó ~c 

O questionirio segue no An~xo 1~ 

... 
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B - ESTRUTURA GERAL DAS EMPRESAS E SITUAÇAO DOS 
ORGAOS DA ~REA MERCADOLOGICA 
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1. PRINCIPAIS FUNÇOES MERCADOLOGfCAS E ORGAOS ENCARREGADOS DE EXE
CUT~-LAS 

A estrutura geral das empresas i apresentada nos respectivos or
ganogr~mas (Anexos nQ 2), onde se pode observar a situação dos 
õrgãos ligados ãs atividades mercadológicas. 

De modo geral, nas cinco empresas analisadas, existe um orgao 
centralizadór das atividades mercadológicas, o qual pode ser um 
Departamento Comercial (CESP), uma Divisão Comercial {TELESP e 
CTBC) e, no caso das empresas federais, Departamentos ou Direto
rias Comerciais a nivel federal e Gerincias ou Superintendincias 
Comerciais a níveis regionais. 

As principais .funções desses Õrgãos comerciais sao: 

Informaçõe~, Coleta de Dados so-- ( 
Anal_ise __ ~ Pesquisa de merc~do, 

.. _,~ · l bre Mercado, Estudos sobre Serviços 
- ,/ 

Adap~açao J 

l 
Desenvolvimento de novos Serviços ou Programas e Me 
lhoria dos Existentes; lançamento/reformulação de 
Produtos 

Ativação (. Acompanhar, Orientar e Avaliar atividades de comer-
' 

I 

cialização; estabelecer.normas e procedimentos para 
distribuição e comercialização; fornecer assistên -
cia mercadológica aos Õrgãos de distribuição~ 

~ .. Estabelecer programas de incentivo ou orientação ao 

l 
consumo. 

Colaborar e oferecer subsidias ã ãrea de Relações 
PGblicas, no que tange ã promoção e publicidade co 
mercial. 

Em todos os casos, o õrgão que coordena os instrumentos mercado
lógicos recebe a denominação de Departamento, Divisão, Diretoria 
ou Gerincia Comercial. Os termo Marketing ou algum similar, que 
sugere uma posição mercadológica ma~s agressiva, não ~ utilizado 
pari denomihar formalmente os Õrgãos que centralizam as ativida
des mercadológicas. A CESP, cujo antigo Departamento Comercial 
havia se transformado num Departamento de Desenvolvimento de Mer 
cado,teve recentemente alterada essa denominação, tornando-se no 
vamente Departamento Comercial. 
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Esse fato ~evela que embora utilizando-se de diversos instrumen 
tos mercadol5gicos, essas empresas adotam uma posição mais tra . . 

dicional e cautelosa no tocante ao posicionamento das ativida - ·· 
des mercadol5gicas dentro da empresa. 

Em todos os casos port~nto existe um 5rgão comercial centraliza 
dor, que concentra a maioria dos instrumentos mercadolõgicos, -
principalmente aqueles relacionados ã pesquisa de mercado, ao . - -desenvolvimento de novos produtos/serviços e a coordenaçao das 
atividades de distribuição. As tarefas relacionadas ã comunica 
ção estão entretanto, nas cinco empresas, a cargo de um 5rgão 
ã parte, o qual pode ser um Departamento ou uma Assessoria de 
Comunicação ou de Relações P~blicas. Esses 5rgãos estão sem~ 

pre diretamente ligados ã Presidência ou Vice-Presidência das 
Empresas, situando-se portanto num nivel hierarquicamente supe
rior ao dos 5rgãos comerciais. Suas principais funções consis 
tem em: 

. promover o relacionamento entre a Companhia e a Imprensa, Rã
dia e Televisão; 

desenvolver e divulgar a imagem institucional da Companhia; 

. coordenar e orientar as atividades de propaganda, promoçao e 
publicidade da Companhia; 

< 

. promover o contato com Agência de Publicidade; 

publ~cações, prografuas de visitas, etc. 

!; 



2. RELACIONAMENTO ENTRE MARKETING E RELAÇOES PUBLICAS 

2.1. Algumas Considerações Teóricas 

O relacionamento entre Marketing e Relações PGblicas podem 
seguir div~rsos modelos, de acordo com os diferentes ti
pos de organizações. A fim de se situar o tipo de relaci~ 

namento mais comum entre Marketing e Relações PGblicas nas 
cinco empresas de serviços pGblicos, vamos analisi-las i 
luz de um modelo montado por Kotler & Mindak (37). De aco! 
do com esse modelo, podem existir quatro niveis bisicos do 
uso do Marketing e Relações PGblicas nas empresas, os 
quais aparecem esquematizados no Quadro nQ 7. 

Na célula nQ l situar-se-iam aquelas empresas que não pos
suem funções bem estabelecidas, tanto de .Marketing quanto 
de Relações PGblicas. Seria o caso por exemplo das peque
nas agências de Serviço Social. 

O nivel nQ 2 seria aquele que possui um setor forte de Re
lações PGblicas porem fraco de Marketing. Exemplos de em
presas situadas nesse nfvel seriam os hospitais e os colé
gios, por possuírem normalmente funções fortes de Relações 
PGblicas e funções mercadológicas mais fracas e indefini -
das. 

QUADRO NQ 7 - 11 QUATRO N!VEIS DO USO DO MARKET!NG E RELA 
ÇOES PUBLICAS NAS EMPRESAS 

F;aco 

Marketing 

\ 
Forte 

Ex: 

Ex: 

Relações PGblicas 
Fraco ~·=-:::::::::::Forte 

1 2 

pequenas agências Ex: hospitais e 
se Serviço Social colégios 

3 4 

pequenas companhias Ex: 500 maiores empre-
manufatureiras · sas 11 Fortune 11 
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(37) Philip Kotler & William Mindak - 11 Marketing and Public Relations 11 

Journal of Marketing vol. 42- oct. 1978 
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No n i v e 1 3 e s ta r i a m s i tu a dos os pequenos f abri cantes de -=1 
bens de c o n s um o , que p os suem gera 1 mente um s e to r mercado 1 .§. i 

g~co bem estruturado e uma ausincia de ~elações PGblicas. \' 
Ja as grandes empresas enquadradas no n1vel 4 possuem de-
partamentos fortes tanto de Marketi ng como de Relações Pü-J. 
blicas; são empresas cujas atividades mercadológicas pos
suem impacto em grande nGmero de pGblicos. 

De maneira geral pode-se dizer que as organizações que 
tim objetivos primordialmente sociais desenvolvem em pri
meiro lugar o setor de relações pGblicas enquanto que as 
organizações com objetivos primordialmente comerciais ten
dem a desenvolver mais a ãrea mercadológica e só depois, ã 
medida em que crescem e passam a ter um impacto em um nGm~ 

ro grande de pGblicos e que desenvolvem a ãrea de Relações 
PGblicas. 

2.2. Posicionamento das Empresas de Serviços PGblicos nesse Qua 
dro Teórico 

Analisando a situação dos órgãos da area mercadológica e 
de Relações PGblicas nas 5 empresas pesquisadas, observa
se que existem funçõ~~ bem fortes e definidas tanto na 
area comercial (ou mercadológica) quanto na ãrea de Rela
ções PGblicas. 

Por esse motivo e tambem devido ã importância dessas empr~ 

sas na economia brasileira, pode-se dizer que elas tendem 
a se situar no· nivel 4 do esquema anterior,· ou seja, dis
põem tanto de um Marketing quanto de Relações PGblicas fo! 
tes. Observando-se entretanto a posição hierarquicamen 
te superior e a importância dos órgãos de Relações PGbli
cas pode-se concluir qui esse tipo de organização tem ev~ 

lu{do do nivel 2 para o nivel 4: a ãrea de Relações .PGbl.:!_ 
cas com funções bem estruturadas e posição firme dentro da 
organização demonstra a sua maior antiguidade enquanto que 
a ãrea mercadológica encontra-se frequentemente em fase de 
estruturação e expansão) com funções e atividades ainda em 
fase de definição. 

Essa posição de evolução do nivel 2 ao nivel 4 se coaduna 
perfeitamente com a evolução histórica das empresas de se! 
viços pGblicos no Brasil: sendo tradicionalmente organiza-
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çoes basicamente voltadas aos interesses sociais e coleti
vos e natural que se desenvolvesse mais rapidamente e com 
maior urgincia a irea de Relações P~blicas, como medida de 
comunicação com os seus diversos p~blicos. Todavia, a 
existincia de aspectos comerciais intrfnsecos a esse tipo 
de empresas tem conduzido, num passado mais recente, a uma 
infase crescente ao setor comercial ou mercado15gico. Es
te deve ser agilizado e estruturado de forma a atender as 
necessidades de eficiincia e produtividades que são 
das atualmente das empresas de serviços p~blicos no 
sil. 

exigi
Bra-

Esses fatores diversoi tim conduzido i necessidade tanto -
de um Marketing quando de Relações P~blicas fortes e bem 
estruturados, tendendo as empresas de serviços p~blicos a 
se situarem no nfvel 4 do esquema proposto. 
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C - O MERCADO 
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.1. DISTRiffUfÇAO GEOGR~FICA DO MERCADO 

A distribuição geogrifica do mercado varia de acordo com o am -
bito da empresa, se federal, estadual ou regional. 

O Quadro nQ 8 resume a situação atual do mercado de cada empre
sa bem como a tendência de crescimento desse mercado. 

O mercado das empresas federais (Correios e RFF) e o mais vast~ 
possivel: abrange a tot~lidade do territ5rio brasileiro e, eve~ 
tualmente, ate o exterior. Devido i grande amplitude de sua 
irea essas empresas enfrentam o problema de atender adequadame~ \ 
te, em termos quantitativos, a totalidade de seu mercado. A te~ 
~ência atual dessas empresas e expandir os seus serviços atra
vés de um atendimento mais geral e mais abran~ente possivel. A 
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafas, por exemplo, expa~ 

. diu sua~ unidades de.a:e~dimento.de.forma a abranger atualme~ 
a total1dade dos mun1c1p1os bras1le1ros. · 

As duas empresas estaduais - CESP e TELESP - atuam no Estado de 
São Paulo, possuindo dentro desse E~tado uma irea de conces~ão 

na qual atuam monopolisticamente. Embora existam ainda outras 
empresas do mesmo ramo ~tuando em outras ireas do Estado de Sio 
Paulo, a tendência que se observa nos Últimos anos e uma redu
çao do numero de empres~s atuantes nos respectivos setores e 
uma tendência ã unificação~ Tanto a CESP quanto a TELESP reve 
lam uma tendência expansionista que se verifica atraves de fu
sões e incorporações de outras empresas. A TELESP, por exem -
plo, reuniu no periodo de 1973 a 1978 o acervo de 251 empresas 
operadoras de telefonia, em todas as regiões do Estado. A CESP 
tem se caracterizado ultimamente por importantes fusões, como a 
fusão com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), que aume~ 
tou a irea de concessão da empresa para aproximadamente 2/3 do 
Estado de São Paulo. Essas empresas crescem portanto em dois 
sentidos: no sentido de uma expansão dos serviços dentro de 
suas ireas de atuação, atraves do a~mento das unidades de aten
dimento, e no sentido do crescimento de sua prõpria ãrea, atra
vés de fusões e incorporações de outras empresas. 

A Companhia Telefônica da Borda do Campo lCTBC), empresa regio
nal associada i TELESP, possui uma irea de atuação bem definida 
e de menor amplitude, relativamente is outras empresas pesquis! 
das. O seu crescimento tem se orientado na direção de um aten-
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dimento global da _população situada dentro de sua area de atua
ção bem como na maior diversificação de serviços. A menor am -

. . 
plitude de sua irea, bem como sua delimitação, i um dos fatores 
que contribuem para a possibilidade de se _desenvolver um melhor 

~ ~ 

atendimento, nio s5 em termos quantitativos mas tambim em ter-
mos qualitativos. Satisfeita a demanda principal surge a nece~ 
sidade de desenvolver determinados instrumentos mercado15gicos, 
como medida necessiria para a pr5pria expansão do mercado. 



QUADRO NO 8 - CARACTER!STICAS BÃSICAS DO MERCADO DAS 5 EMPRESAS DE SERVIÇOS POBLICOS 

CORREIOS 

RFF 

TELESP 

CESP 

CTBC 

Area Bãsica Porção Atendida da Ãrea Bãsica 

Mercado Nacio- Totalidade dos Municipios Brasi -
nal leiros. 

Mercado Na -
cional e 
rnternaci o na 1 

-·· 
)Todos os estados, com exceção de: 
lAcre, Amazonas e Parã. 
fBolivia, Argentina, Uruguai, Para 
l_guai e Chile. -

Mercado Esta - Aproximadamente 95% dos municipios 
· dua 1 do Esta do de São Paul o. 

Mercado Esta - Aproximadamente 2/3 do Estado de 
dual São Paulo (413 municipios). 

Mercado Regio-· Ãrea do Grande ASCO, região de 
nal Mogi das Cruzes e Adjacências. 

Tendência dos Ültimos anos 

Area Definida 

Tendência de expansao das 
unidades em direção a um -
atendimento mais global 

Tendência expansiva atrav~s 

de fusões e incorporações 

Area delimitada. 
Expansão dos serviços para os di
versos niveis populacionais e di
versificação dos serviços. 

Mercado Vendedor X Merc. Comprador 

Existência de demanda repri
mida. 

Mercado favorável ao vende -
dor. 

Demanda reprimida somente nas re
giões mais afastadas. 
Nos grandes centros, mudanças pa
ra mercado comprador. 

Demanda reprimida nas regiões 
mais afastadas. 
Mercado não ~ comprador,_ devi do_ a 
escassez de mat~ria prima. 

Mercado favorãvel ao comprador. 
Demanda principal _satisfeita. 
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2. MERCADO VENDEDOR X MERCADO COMPRADOR 

A caracterização de um mercado favorivel ao Vendedor ou favori
vel ao comprador e muito importante visto que esse fato determi 
na em grande parte a necessidade de utilização dos concefttos e 
das ferramentas de Marketing. 

Entende-se aqui por mercado favorivel ao produtor (ou vendedor) 
aquela situação de mercado em que a 11 procura pelos bens e sérvj_· 
ços tende a se expandir mais rapidamente do que a ~apacidade 

. . I . 

produtiva das fibricas, colocando o produtor numa situação p~i-
vilegiada frente ao consumidor .. (38). Inversamente, o mercado 
comprador se caracteriza quando a ofert~ de bens/serviços ~end~ 

a superar a sua procura. 

Esses conceitos podem ser aplicados is empresas de serviços pu
blicas mediante al~umas restrições. Nesse caso, diversas va -
riiveis devem ser consideradas, entre as quais podemos citar 
como as principais: 

. amplitude de mercado 

. recursos disponiveis nas empresas 

. abundância ou escassez do produto 

. variações regionais 
grau de necessidade do serviço 

. condições econBmicas do ~omprador 

Por .exemplo, empresas como os Correi os e a Rede Ferrovi ir i a ~.! 
deral, com uma irea de atuação de amplitude tão vasta, defron -·f 
tam-se com o problema bisico de atingir maiores parcelas da po~ ( 
pulação, com uma situação geral que pode ser caracterizada como \ 
de demanda reprimida~ Esse fato geralmente decorre da impossi- ( 
bilidade da empresa de, com os recursos atualmen~e disponivei~, 
oferecer serviços em quantidade suficiente para atender de ma-\ 
neira conveniente i população. Para essas empresas o problema 
principal que se coloca ~ o de melhorar a efici~ncia ou ~ qual! 
dade dos serviços de modo a superar a grande distância existen
te entre oferta disponivel e demanda potencial. Nesse context~ 

(38) Ver Raimar Richers, 11 A Emancipação do Administrador Mercadol5 
gico .. , em .. Ensaios de Administração Mercado15gica 11

, FGV, 1978 
pig. 10, 2a. ed. 
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' 
um Marketing com caracteristicas expansivas seria totalmente l-

I inadequado. ~ 

A situação de mercado da CESP se apresenta de um forma ~~m d~

versa. Nos grandes centros urbanos o atendimento ~ qua'e · glo
bal ao passo que em algumas regiões mais afastadas (geralmente, 
regiões rurais) pode ser .caracterizada ainda uma situação de d! 
manda reprimida. No entanto, mesmo nos grandes centros, devido 
i escassez atual de mat~ria-prima, não se pode imprimir uma es
trat~gia mercadológica mais agressiva nem se pode falar em mer 

-: 

cada favorivel ao comprador, sendo que a orientação atual int1u 
sive ~ de contenção de demanda e não de estimulo. 

A TELESP encontra-se atualmente numa situação de mudança de mer 
cada comprador nas grandes regiões urbanas, embora nas regiões 
mais afastadas a demanda principal ainda não tenha sido satis ~ 

feita. Jã a CTBC (Companhia Telef5nica da Borda do Campo), em 
parte devido ã menor amplitude de seu mercado, em parte devido 
as prõprias caracteristicas do bem comercializado, jã passou P! 
ra uma situação de mercado comprador, sendo que em 1978 a ofer
ta de terminais superava em muito a demanda quantificada. 

As próprias caracteristicas dos serviços/produtos comercializa
dos pelas empresas de telecomunicação, os quais apresentam gra! 
de quantidade de aspectos tang{veis e portanto, maior semelhan
ça com os produtos caracte~isticos das empresas tipicamente co-

/ 

m~rciais, impelem para uma estratigia mercadológica mais agres
siva do que nas demais empresas pesquisadas. 
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3. REGIME DE CONCORRENCIA 

3.1 .. Considerações te5ricas sobre o grau de monopolização 

Das cinco empresas pesquisadas, quatro são monopolistas 
dentro de sua área de concessão e apenas uma - a Rede Fer
roviária Federal - trabalha em regime de livre concorren -
cia. 

Existem no entanto graus diferentes de monopolização, que 
podem v a r i a r , de s de o mono p 51 i o to ta 1 , em todos os s e r v i ç os, 
atê o regime de livre concorrência, sendo mais frequen 
tes os casos situados nas faixas intermediárias entre es
ses dois extremos. 

Nesse caso tambêm as empresas podem ser classificadas den
tro de um 11 Continuum 11

, de acordo com o maior ou menor grau 
de monopolização. Se considerarmos uma escala, semelhante 
àquela construída na figura nQ 6 da parte Introdutória de~ 
te trabalho, tendo num dos extremos a situação de monop5 -
lio total e no outro extremo um regime de livre concorrên
cia absoluta, poderiamos situar as empresas de serviços pu 
blicos de uma maneira geral tendendo mais para a direita -
da escala, tal como aparece na Fig. nQ 8. 

Predominam no interior dos serviços publicas as situações 
monopolisticas, embora existam variações muito grandes en 
tre seto~es ou mesmo entre empresas. Em nossa pesquisa 
uma das empresas - a RFF - possui um regime de livre con -
corrência, situando-se portanto mais na esfera esquerda da 
Fig. nQ 8. 

O inverso acontece com as empresas privadas: embora predo
minando as situações de livre concorrência, existe uma 
porcentagem ate significativa de grandes monop5lios ou ali 
gop51ios privados que escapam a essa regra. 

Considerando portanto as diferenças no tocante ao monop5 -
lia mais como uma diferença de grau do que de natureza, p~ 

de-se classificar as empresas com suas diversas 11 nuances 11 

e variações, não s5 entre o setor publico e o setor priva
do mas tambêm no interior dos pr5prios setores. 

Embora existindo portanto uma predominincia Ae serviços pu 
blicos na esfera monopolistica e uma predominincia de ser-
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l ~ viços~privados na esfera de livre concorrincia, cada em-
presa deve sei analisada individualmente tendo em vista 
as diversas variações possfveis entre esses extremos. 

3.2. Anãlise das cinco empresas de serviços públicos, no tocan 
te ao grau de monopolização 

Os Correios apresentam grau acentuado de monopolização, -
em praticamente todos os seus serviços. Existe entretan . 
to um serviço introduzido recentemente, as Mensagens So-
ciais de Natal, para o qual existe concorrência direta. 

A CESP tamb~m i uma empresa monopolista em todos o~ serv! 
ços. Essa situação de monopólio entretanto·~ relativiza
da quando se considera que a empresa presta um serviço 
que pode em seguida ser utilizado livremente por qualquer 
empresa de livre concorrência. A utilização da energia -
elitrica ê livre para o consumidor, vindo a beneficiar as 
empresas fabricantes de aparelhos elétricos ou eletro-do
m~sticos, as quais atuam em mercados de livre concorrên
cia. Embora a prestação de serviços de energia elétrica S! 
ja monopolfstica, ela se constitui num meio ~ara que ou
tros serviços ou produtos sejam comercializados de manei
ra livre. Existem serviços pr~stados por essa Empresa, 
como o Eletrocampo, que tem como principal objetivo orien 
tar o consumo de energia nas regiões rurais, contribuindo 
dessa forma, para n alargamento do mercado interno no 
pafs. 

As empresas de telefonia (TELESP e CTBC) apresentam tam
bém um carãter monopolista nos serviços bãsicos. A. ten-
-~ 

dencia atual entretanto e· de uma diversificação crescente 
dos serviços o que implica em modificações na estrutura 
do mercado e uma tendência a operar em alguns segmentos 
de livre concorrência. Essas ~mpresas observaram tamb~m 

que a fabricação dos aparelhos telefônicos nao se enqua -
dra dentro do regime monopolfstico bãsico. 

Jã a Rede Ferroviiria Federal pode ser situada claramente 
numa faixa de livre concorrência, visto que todos os seus 
serviços possuem concorrentes diretos, mesmo no mercado
tipicamente ferroviário. Esse regime de li~re concorrên-
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cia entretanto e atenuado pelo fato da empresa muitas ve
zes agir através de convinios ou associações com outras 
empresas de transporte ferroviãrio .. 

Concluindo, podemos dizer de uma forma geral que tanto os 
' 

casos de monopõlio absoluto quanto os de livre concorrin-
cia absoluta são raramente encontradas na prãtica. Geral 
mente, diversas circunstâncias contribuem para a~enuar ou 
relativizar o regime bãsico, fazendo com que as diferen -
ças entre as empresas sejam mais de grau do que de nature 
za. 

3.3. Tendintias principais no tocahte ao regime de concorren -
cia 

Com relação ao regime de con~orrincia pode-se observar 
que a tendência bãsica i de permanecer o monopõlio nos 
serviços bãsicos, ou em alguns casos ate haver um certo 
incremento, atravês do aumento da ãrea monopolizada (caso 
da CESP e TELESP, que aumentaram suas ãreas de concessão, 
através d~ fusões e incorporações). Ao mesmo tempo en
tr~tanto em que o monopÕlio tende a permanecer ou mesmo 
acentuar-se nos serviços bãsicos, existe uma tendincia i 
penetração em segmentos de concorrincia mais direta, atr! 
vês da maior diversificação dos serviços. Essa diversifi 
cação e uma decorrincia não sõ da evoluçã~~da teconologia, 
mas tambem da necessidade de se atingir uma receita maior, 
através da penetraçâo em segmentos que possam oferecer 
maior rentabilidade. 

Concluindo~ pode-se dizer que existem duas tendincias 
opostas, embora nao incompativeis, no tocante ao grau de 
monopolização dessas empresas: 

lQ) de um lado, a permanincia ou mesmo a ampliação do mo
nopõlio no sentido horizoMtal, através da manutenção 
ou crescimento da ãrea monopolizada nos serviços bãsi 
cos. 

2Q) de outro lado, uma 11 desmonopolização 11 no sentido ver-
tical, atravês de uma diversificação dos serviços e 
penetração em· alguns mercados de livre concorrência. 

Essa segunda tendincia e mais frequente nas· empresas de 
telefonia, ma~ pode ser observada tambem em menor propor

ção na Empr€sa Brasileira de Correios e Telegrafes, atra-
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ves da introdução do produto Cartão dé Natal, que tem apr! 
; 

sentado uma boa rentabilidade para a•&mpresa. 

3.4. Concorrincia Indireta 

Todas as empresas pesquisadas salientaram a importância da 
concorrincia indireta~ visto qu~ ~m todos os casos pode 
haVer produtos substitutivos para os fornecidos por suas· 
empresas. 

Os diversos serviços de comunicação, por exemplo, concor -
rem entre si: os serviços de telefonia concorrem com os 
serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telegrafas e, da mesma forma, os serviços dé telex, tele -
grama, cartas, malote, sao os principais concorrentes dos 
serviços de telefonia . 

. No caso da CESP, existe concorrincia de outras formas de 
energia, tais como a energia solar, energia nuclear, petr~ 
leo e outros. 

A prõpria Rede Ferroviária Federal, que trabalha em regime 
de 1 i. v r e c o n c o r r i n c i a , c o n s i de r a q u e s eu p r i n c i p a 1 c o n c o r 
rente - no mercado de carga - são os serviços prestados -
pelos caminhões, mais do que os serviços prestados por ou
tras empresas ferroviárias. 

3.5. Cooperação entre as empresas 

\ 
Não são raros os exemplos de cooperação entre as empresas, 

' no set~r de serviços pGblicos. OsJcasos de convinio - co-
mo o existente entr~ a RFF e outras empresas de transporte 
ferroviário - são relativamente comuns, e ultimamente tim 
surgido inclusive casos de cooperação entre empresas de ra . . -
m~s distintos p~~a a realização conveniente de servi~os 

mais especializados., O exempl6 mais ilustrativo do segun~ 

do tipo de associação e o caso do telegrama fonado, para 
cuja prestação se uniram os Correios e as empresas de ser
viços telefônicos. 

3.6. Principais conclusões sobre a forma de conc6rrincia 

.. 
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Resumindo, pode-se dizer que a forma de concorrência mais 
comum nos serviços publicas e o monopólio nos serviços bá
sicos, sendo que mesmo aquelas empresas que atuam em merca 
dos de li~re concorrência, muitas vezes agem através de 
convênios ou outro tipo de associação. 

Esse monopólio contudo é limitado por diversas circunstân
cias: 

19) t um monopólio limitado a uma determinada area de con
cessao; 

29) Algumas vezes o monopólio e limitado aos serviços bási 
cos, existindo nesse caso outros serviços atuando em 
segmentos de livre concorrência; 

39) Em todos os casos, existem formas de concorrência indi 
reta, que são consideradas de fundamental importância 
pelas respectivas empresas; 

49) Em alguns casos, a fabricação dos equipamentos e apar! 
lhos básicos não e monopolizada pela empresa, enquanto 
em outros casos a prõpria utilização dos serviços nao 
e controlada pela empresa . 

• '=.· 



4. ·rNFLUrNClA DA FORMA DE CONCORRENClA NO RELAClONAMENTO DA EMPRE-
~· 

SA COM SEU MERCADO 

4. 1. Causas do regime monopolistico 

As principais causas apontadas p~ra a necessidade do mono
pÕlio nos ser~iços pGblicos foram: 

a) a multiplicidade e complexidade dos serviços prestados, 
bem como o vulto do investimento necessário ã sua im -
plantação. 

b) A necessidade de subordinar os outros interesses a pre~ 
cupação social e 

c) O fato de os serviços básicos prestados por essas empr! 
sas frequentemente serem considerados como problemas 
de segurança nacional, como é o caso dos serviços pres
tados pelos Correios ou pela CESP. 

4.2. Vantagens ·e desvantagens do regim~ mon6p6listico 

O regime monopolistico apresenta uma série de vantagens· 
que, de acordo com a opinião das empresas entrevistadas, -
consistiriam principalmente em: 

10) propiciar maior efici~ncia na distribuição dos servi
ços, eliminando interm-ediar-iosi. · 

20) estabelecer um padrão uniforme de confiabilidade, bem 
como unificar os objetivos; 

30) proporcionar maior economia de escala, com redução de 
custos operacionais e racionalização dos serviços; 

40) permitir que o atendimento seja mais abrangente e uni
forme. Um exemplo tipico desse f~to ocorre na ~mpresa 
B~asileira de Correios e Telégrafos, onde algumas Dir! 
torias atuantes em ãreas de menor desenvolvimento e 
que apresenta~ déficit, podem no entanto ser mantidas 
normalmente. Caso não houvesse monopõlio, certamente, 
tenderia a haver uma concentração dos serviços nas 
ãreas que pudessem oferecer maior lucratividade. 
Esses exemplos são comuns a praticamente todas as em
presas de serviços pGblicos; no caso dos Correios elas 
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sao mais evidentes devido i amplitude de seu mercado, 
com as consequentes diferenças regionais> e devido i 
necessidade do serviço prestado. 

SQ) A preocupação prioritãria com a qualidade torna-se 
mais viãvel tamb~m em função de ser um monop5lio. 

Por outro lado, foram tamb~m ressaltadas uma s~rie de des
vantagens, comuns a qualquer empresa monopolista: 

lQ) Muitas vezes a empresa sozinha não consegue satisfazer 
plenamente i demanda de seu mercado; 

2Q) A exclusividade pode gerar uma filosofia voltada i sim 
ples produção quantitativa de serviços, baseada em pa
drões minimos de qualidade. 
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39) A principal consequincia entretanto, na opinião 
das empresas - a CTBC - consiste na imagem 
pelo publico com relação i empresa monopolista: 

de uma_ 
formada 

gera.! 
mente a empresa e vista pelo publico como pouco recep
tiva e despreocupada em relação ã satisfação das nece~ 

sidades e desejos de .seu mercado. Essa visão da empr! 
sa sob uma 5tica de "autoridade", provoc~ um distanci! 
mento entre a empresa e o mercado, tornando-a incompr! 
ensivel para o seu publico. 

A opinião das empresas no tocante ao monopolismo pode ser 
at~ contraditõria> dependendo do enfoque: enquanto para al
gumas empresas o monopõlio i encarado como pr~-condição P! 
ra a preocupação com ~ qualidade dos serviços, para ou
tras, o monop5lio pode levar a empresa a uma situação c6mo 
da, a se basear em padrões minimos de q~alidade. 

-A Rede Ferroviãria Federal, Ünica e~presa pesquisada a 
atuar em me~cado de livre concorrincia, considera esse re-
gime vantajoso pelo fato de obrigar a empresa a procurar 
um relacionamento sempre roelhor com o cliente, a fazer 
concessões de ordem tarifãria e procurar um aperfeiçoamen 
to crescente dos serviços . 

. O fato de a maioria das empresas de serviços públicos ser 
monopolista não tem entretanto impedidb que, devido is ca~ 

racteristicas especiais de seu mercado ou i prõpria neces-
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sidade de auto-suficiência financeira, elas tenham se tor-, 
nado mais "igeis'' e "perceptivas" com relação is necessid! 
des reais de seu mercado. 

• 



5. PR INC I PAIS TIPOS DE CONSUMIDORES 'E 'ESTRATtGI'AS 'ESPEC!'F I' CAS PARA 
OS DIVERSOS SEGMENTOS DO MERCADO 

5.1. Segmentos do Mercado 

Entendemos aqui por segmentação de mercado a definição for 
necida por Yoram Wind: "Segmentação de mercado i o proces
so pelo qual uma firma· divide seu mercado em sub-mercados, 
de tal forma que a resposta is variiveis de marketing se-

' jam maiores de um segmento para outro, mas pequenas no in-
terior dos segmentos". Nesse sentido i possfvel falar de 
segmentação de mercado nos serviços publicas, visto que 
todas as empresas pesquisadas possuem uma espicie de "ela~ 

sificação" de consumidores em.tipos bisicos e que merecem, 
se não uma estratégia distinta, pelo menos um atendimento 
diferenciado. 

Como as empresas de serviços publicas possuem entretanto -
como objetivo bisico proporcionar um atendimento geral e 
a b range n te , ex i s tem 1 i m i ta ç õ e s i s e g menta ç ã o do mercado, no 
sentido das empresas poderem se concentrar em determinados 
segmentos ~o mercado, em detrimento de outros. Isso não 

\ 
l 

i m pede entretanto que ex i s ta m produ tos I s e r v i ç os di f e rentes ... 

p a r .a os d i v e r s os s e g m. e n to s do me r c a do , b em c o mo ma n e i r as ~. j 
distintas de abordagem para os respectivos segm~ntos. ~ 

Como base para a segmentaçã~ do mercado, a maioria das.em
pres~s se utiliza de caracterfsticas especfficas relacion! 
das ao uso do produto: os Correios dividem o seu mercado -
em pessoas ffsicas e jurfdicas, em outras palavras, os pe-

, . -
quenos ou grandes clientes da empresa; a Rede Ferroviãria 
Federal possui três grandes divisões, a saber, transporte 
de passageiros de subúrbio ou d~ longo percurso e transpor 
te de carga enquanto as empresas de telefonia dividem o 
seu mercado em dois grandes grupos: os assinantes e os não 
assinantes (ou usuãrios). Jã ~ CESP utiliza-se de caracte 
rfsticas gerais do consumidor - especialmente caracterfst! 
ca demogrãficas ou sócio-econômicas - como base para sua 
classificação em mercado urbano, industrial, rural ou 
transporte. 
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O Quadro nQ 9 apresenta um resumo dos principais aspectos 
da segmentação do mercado para as cinco empresas considera 
das: a classificação dos consumidores, as estratigias bis! 
cas para os diversos ~~gmentos e o grau de esp~~ificação -

·' dessas estratêgias. 
l 

~ 

5.2. Estratigias bisicas para os diversos segmentos do mercado 

As abordagens dos diversos segmentos do mercado tambim so 
frem uma gradação de uma emp~esa para ·outra, podendo va -
riar desde uma estratigia mercadológica bem definida e ela 
borada, ati apenas um atendimento diferenciado para os di
versos tipos de clientes. 

Na Empresa Brasilei~a de Correios e Telêgrafos, por exem
plo, não existem m~rcados especificas, bem diferenciados . 
Existe ap~nas uma distinção bastante geral entre as pes -
soas fisicas e pessoas juridicas. As primeiras, constitui 
das da multiplicidade de pequenos clientes da empresaxmer~ 

cem um atendimento geral e homogineo, enquanto que os se 
gundos, que constituem os grandes clientes institucionais. \ 

\ 
recebem um atendimento mais personalizado, seguindo orien- i 

tações mais especializadas. __.} 

Na Rede Ferroviiria Federal, embora nao existam tambêm es
tratêgias mercadológicas distintas, o mercado foi dividido 
em tris segmentos bisicos - passageiros de subGrbio, pass! 
geitos de longo percurso e ~arga - sendo que a eles são da 
das infases diferentes. No tocante aos transportes de ca~ 

ga e de passageiros de subGrbio a empresa busca a maior. 
eficiincia possivel pois são consideradas ireas prioriti -
rias por estarem ligadas a problemas econ5micos, sociais -
ou mesmo de segurança nacional. Com relação ao transporte 
de passageiros de longo percurso, 6 atendimento i 
normal. 

apenas 

Essa classificação dos consumidores obedece a critêrios so 
ciais,. politicos ou econ5micos e não leva em consideração 

r 

o critirio de lucratividade~ Pelo contririo os segmentos 
de mercado mais enfatizados são justa~ente aqueles de 
maior premincia econ5mico-social sendo portanto justamente 
os mercados que oferecem menores condições de ren.tabilida·o, de. 



- QUADRO NQ 9 ESTRATrGIAS MERCADOLOGICAS PARA OS DIVERSOS SEGMENTOS DO MERCADO 

EMPRESAS CLASSIFICAÇAO DOS CONSUMIDORES Estratégias Bãsicas para os' Grau de Desenvolvimento de es-
(Segmentos do Mercado diferentes segmentos tratégias especificas 

CORREIOS L Pessoa Física (pequeno cliente}-- 1--t> Atendimento Geral Inexistência de estratégias -
2. Pessoa Jurídica (grande clien --r+Atendimento mais personaliza- mercadológicas especificas -

te) do apenas atendimentos distintos 

RFF 1 • Passageiros { Subúrbio ---- -- - -~Atendimento prioritãrio Inexistência de estratégias 
Longo Percurso -- -~ Atendimento nonna 1 mercadolÕ9icas especificas 

2. Carga -- -- ---- 7Atendimento prioritãtio - apenas enfases diferentes 
aos segmentos do mercado 

TELESP 1. Não Assinantes - - ·- ·--~~ -~ Desenvolviment~ horizontal Existem estratégias distintas, 
(quantitativo) ainda em fase de elaboração 

2. Assinantes [Residencial -- --:>Desenvolvimento vertical 
l Não Res i denci a 1 . (serviços opcionais) 

CTBC 1. Usuãrios ----- ~ Des envo 1 Vi menta h o ri zonta 1 Existem estratégias bem defini 
(estímulo para a aquisição) das, com um 11nriX 11 espe·cífico-

2. Assinantes Estímulo e racionalização do para os segmentos 
uso 

CESP 1. Urbano {Residencial Abordagen~ distintas de acõr- Existem estratégias especifi -
Comercial do com as necessida~es do mer cas, sob a fonma de programas 

cada e com os objetivos de - para os diversos mercados 2. Industrial r a 
cionalização do uso -

3. Rural 
4. Transporte 



A Companhia Energética de São Paulo (CESP) divide o seu 
mercado em quatro grupos principais (urbano, industrial , 
rural e transporte) e para cada um deles tem uma aborda -
gem especifica. Essa divisão é bem definida e todos os 
dados importantes, tais como numero de consumidores, fat~ 
raménto, consumo e outros, são calculados para cada seg
mento do mercado. A empresa possui estratégias especifi
cas, sob a forma dé "programas•• adequados a cada um dos 
segmentos do mercado. Esses programas ãs vezes são dese~ 
volvidos com objetivos quantitativos, de estender os ser 
viços horizontalmente e atender is demandas reprimidas 
dentro de cada grupo, ou então com o objetivo de adequar
se melhor aos mercados, através de atendimentos diferen -
ciados. O objetivo de lucratividade também não é conside 
rado na elaboração dos diferentes programas. Pode-se di
zer portanto que, para essa empresa, mais do que estraté
gias mercadolõgicas diferentes, o que existe sao "aborda
gens•• mercadol5gicas diferenciadas que variam de acordo 
com os objetivos do momento. Esses objetivos são variã -
veis no decorrer do tempo pois dependem não sõ das neces
sidades do mercado como também da necessidade de raciona
lizar o uso ou de proporcionar economia energética. 

Como exemplo, hã alguns anos passados a empresa colocava 
como um dos principais objetivos relacionados ao mercado 
a expansão quantitativa, fato esse que foi alterado com o 
surgimento da crise energética quando então passou para 
primeiro plano o objetivo de economia ou de racionaliza -
ção do uso. Naturalmente, essa alteração dos objetivos 
influiu na elaboração das diferentes estratégias mercado
lÕgicas. 

As empresas de serviços de comunicação telefônica ( CTBC 
e TELESP) podem ser consideradas conjuntamente no tocan
te i segmentação do mercado. Ambas as empresas dividem 
o seu mercado em dois grandes grupos bãsicos: os nao-as 
si.nantes (ou usuãrios) e os assinantes. No interior do 
grupo dos assinantes existem também outras divisões im -
portantes, como a divisão em segmento residencial e sei 
mento de negõcios. Os dois grupos bãsicos entretanto 
são os mais diferenciados em termos de estratégia: para 
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os não-assinantes a estratégia e mais voltada para a quan 
tificação - colocação de telefones publicas em quantida -
de suficiente - e para a expansão do mercado, sob a for
ma de estimulo para a aquisição. Essa estratégia pode 
ser chamada de ••desenvolvimento horizontal" visto que seu 
principal objetivo consiste em atingir o maior numero po~ 

sivel de consumidores. 
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Para o segundo grupo - assinantes - a orientação bãsica 
consiste em estimular e, ao mesmo tempo, racionalizar o 
uso. Isso implica numa diversificação maior dos servi -
ços, com a criação dos chamados serviços verticais adapt! 
dos a necessidades mais especificas do mercado. Por esse 
motivo denominamos essa estratigia de "desenv~lvimento 

vertical": ela procura criar serviços paralelos, adequa_
dos a determinadas parcelas do mercado buscando atingir 
também uma certa rentabilidade através do atendimento de 
algumas necessidades mais especificas e sofisticadas do 
mercado. 

Os critérios norteadores das diferentes estratégias sao 
portanto diversos: na estratégia de "desenvolvimento hori 
zontal" ela e norteada por objetivos basicamente sociais, 
de atendimento quantitativo, enquanto que na ••verticaliz! 
ção", alem dos objetivos sociais, as empresas buscam tam
bém atender a determinados critérios de rentabilidade. 

Embora as orientações bãsicas quanto ã segmentação de 
mercado sejam semelhantes nas duas empresas de serviços 
telef6nicos, o grau de desenvolvimento das estratégias -
entretanto e diverso: a Companhia Telef6nica da Borda do 
Campo possui atualmente um "mix•• especifico para cada 
segmento do mercado, com um atendimento diferenciado e 
adequado a cada um deles, enquanto que na TELESP essas -
estratigias estão atualmente em fase de elaboração. 

5.3. Principais Conclusões sobre a Segmentação de Mercado nas 
Empfesas de Servi~os Publicas 

Todas as empresas pesquisadas dividem ou classificam o 
seu mercado em alguns segmentos bãsicos que diferem no 
tocante ao uso dos produtos/serviços ou ~s caracteristi
cas demogrãficas ou socio-econ6micas. Algumas empresas 



possuem estratégias bem elaboradas, enquanto outras ape
nas um atendimento diferenciado para os diversos segmen
tos do mercado. 

Diferentemente do setor privado, as empresas de serviços 
p~blicos devem fornecer um atendimento amplo e abrangen
te, não podendo concentrar-se apenas em determinados seg
mentos do mercado. Produtos/serviços diferentes são no 
entanto oferecidos aos diversos tipos de clientes. 

Os critérios norteadores das diversas estratégias estio 
sempre relacionados a objetivos sociais ou macro econômi
cos. O critério de lucratividade frequentemente não e 
con~iderado para efeito da segmentação do mercado: as ve 
zes os segmentos mais enfatizados são jus~amente os de 
maior premência social (RFF) ou aquel~s cujo atendimento 
e mais conveniente i polftica econômica global do pafs 
(CESP). 
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Apenas nó caso das empresas de telefonia o critério de 1~ 

cratividade e considerado,. tio tocante aos serviços verticais. · 
A rentabilidade desses serviços deve no entanto contri 
buir para a expansão dos serviços bisicos das empresas,os 
quais são norteados também por critérios basicamente so 
ciais. 
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6. EXPANS~O DO MERCADO 

De uma maneira geral, o mercado das empresas de serviços pGbli
cos se encontra em ripida expansão; esse fato se deve nio sõ i 
necessidade dos bens comercializados e i demanda reprimida para 
muitos serviços ou produtos, mas tambem i prõpria expansao da 
irea de concessão de algumas empresas nos Gltimos anos. 

Nos Anexos nQ 3 são fornecidos alguns dados que servem como 
exemplo, permitindo avaliar o desenvolvimento e a expansão do 
mercado de cada uma· das empresas pesquisadas, b~m como o esfor
ço desenvolvido pelas empresas no sentido de acompanhar e evolu 
ção do mercado e adaptar-se is suas novas necessidades. 
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1. PRINCIPAIS TIPOS DE SERVIÇOS 

Os bens fornecidos pelas empresas 'de serviços públicos são 
geralmente em numero bastante elevado, consistindo na sua 
maior parte, em serviços. No Quadro nO 10 sio relacionados 
os principais tipos de serviços para cada empresa. Uma rel! 
ção mais completa dos serviços e produtos fornecidos pelas 
cinco empresas pesquisadas aparecem nos anexos nO 4. 

Os serviços préitados pela Empresa Brasileira de Correios e 
Teligrafos por exemplo, sio bastante diversificados: foram 
relacionados 30 tipos principais, sendo 24 serviços e 6 pr.Q_ 
dutos. Esses di-versos produtos e serviços podem ser enqua
drados em 5 sistemas bisicos: 

Correspondência (cartas, aerogramas, _impressos, encomen
das,. etc) 

- Malotes 

- Telegrifico (telegramas, telecartas,.telex, telexogramas} 

- Vale Postal 

- -Reembolso Postal 

Os dois últimos são sistemas financeiros. 

Alim dos serviços/produtós inclufdos nos cinco sistemas aci 
ma, existem tambim os serviços complementares ou auxiliares, 
como por exemplo, o registrado, o aviso de recebimento e ou 
tros. 

Na Réde Ferroviiria ~ederal os serviços sao menos diversifi 
cados, havendo apenas uma divisio do serviço bisico - trans 
porte - de acordo com o mercado servido: 

- transporte de passageiros: suburbanos - longo percurso 

- transporte de carga 

A Companhia Energitica dé São Paulo i encarregada deprestar 
3 serviços bisicos: geraçio, transmissão e distribuição de 
energia elitrica. E:la pode ser c-onsiderada principalmente 
como uma grande atacadista de energia elitrica, sendo basi
camente geradora e transmissora de energia para outras em
presas , que se encarregam de distribuí-la. Todavia, a im
portância da distribuição i crescente dentro da empresa e, 
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EMPRESAS 

CORREIOS 

REDE 
FERROVIARIA 
FEDERAL 

QUADRO NQ 10 - PRINCIPAIS TIPOS DE SERVIÇOS E ADAPTAÇAO AO MERCADO 

PRINCIPAIS TIPOS DE SERVIÇOS 

1. Correspondência 
2. Malotes 
3. Telegráfico 
4. Vale Postal 
5. Reembolso Postal 

1. Transporte de Subúrbio 
passageiros <:Londo Percurso 

2. Transporte de carga 

EXEMPLOS DE ADAPTAÇAO AO MERCADO 

Serviços Especiais para: 
- Mercado empresarial S malote 

1 S&ED 
- Mercado Filatélico 
- Mercado de exportação 
Serviços financeiros {~a_les 

Reembolso Postal 

; Transporte intermodal ou 
"Porta a Porta"(ferrovia e rodovia) 

- Vagões especiais para determinados 
tipos de produtos 

TENDtNCIAS PRINCIPAIS 

- Criação de novos serviços/ 
produtos 

-, Aperfei çoamento __ e _ev_o 1 ução 
dos serviços mais antigos 

- Desenvolvimento dos servi
ços de maior premência so 
cial 

- Concentração em determina
das faixas, com objetivode 
aliviar a rodovia 

!t---------------r-------------------------------------~----------------------------------~--~-------------------------------1 

TELESP 

1. Trãfego local e interurbano 
2. Serviços verticais 
3. Equipamentos PBX/PABX/KS 
4. Serviços Especiais (Ex.L inha privativa) 

Diferentes pol1ticas para 
- Mercado de assinantes 
- Mercado de não-assinantes 

5. Serviços de Suporte aos assinàntes Segmento de negõcios: 
serviços de PBX/PABX 

- Desenvolvimerito dos servi
ços vertica,is 

- Desenvolvimento de servi
ços/produtos com tecnologia 
sofisticada 

~-----------+--------------------------------,_--------------~-----------------+--------------------------1 

CTBC 

,CESP 

. Aparelho telefônico 
1 • Servlços Telefone Público 

{

Comunicação telefônica 

bâsicos Posto de Serv. telefônico 
Linha privada, etc. 

. (Listas Telefônicas 
2. Serv~ço~ Extensões, acessórios 

vertlcals Hora certa, etc. 

1. Geração de energia elétrica 
2. Transmissão de E. Elétrica 
3. Distribuição de E. Elétrica 

-

Segmento residencial: esquema especial 
de comercialização 

Segmentos diversos: serviços verticais 

Programas especificas para: 
- Mercado rural 
- Mercado Urbano 
- Mercado Industrial 
- Mercado de Transportes 

- Desenvolvimento dos servi
ços verticais .(ampliação da 
.utilidade do aparelho) 

- Expansão quantitativa no 
segmentq residencial 

- Desenvolvimento dos servi
ços de maior premência so
cial 

- Enfase em pequenos projetos 
- Controle da expansão quan-

titativa 



nos ijltimos anos, diversos programas foram desenvolvidos P! 
ra os diferentes segmentos dó mercado (Programa de Eletrifi 
caçao Rural, Eletrocampo, Padrão Popul~r Minimo, Luz para 
Periferia, Serviço de Localização Industrial e outros}, pr.Q_ 
gr~mas esses que podem ser considerados, na verdade, como~ 
ferentes ser~iços prestados pela ~mpresa. 

Alguns tipos de serviço, como o Eletrocampo e o Serviço de 
Localização Industrial, consistem basicamente numa orienta
ção do consumo~ sendo seu ~rincipal objetivo promover uma 
utilização racional do produto .. 

A TELESP- Telecomunicações de São Paulo - faz uma divisão 
dqs serviços em 5 tipos principais: 

- trifego ~ocal e interurbano 

- serviços verticais 

- equipamentos PBX, PABX, KS 

- serviços especiais 

- serviços de suporte aos assinantes. 

Ji a CTBC - Companhia Telefônica da Borda do Campo - embora 
ofereça os mesmos serviços que a. TELESP, prefere dividi-los 
em do i s · g r u p os p r i nc i pai s : os se r v i ç os bis i c os e os se r v i -
ços verticais. 

Os serviços bisicos sao aqueles que a empresa explora, por 
força do contrato de concessão e os fornece com exclusivid! 
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de em sua irea de atuação, consistindo basicamente nas com_!! 
nicaçõe~ telefônicas entre usuirios, locais ou interurbanas. 

Os serviços verticais são serviços correlat6s, que oferecem 
opções de utilização ao consumidor e cujos preços são esta
belecidos de acordo com as caracteristicas de cada mercado. 
~ neste campo que a empresa vislumbra a expansão do seu mer 
cado, ampliando a utilidade do aparelho de telefone e contri 
buindo para a rentabilidade da empresa. A variedade desse ti 
po de serviços pode ser avaliada at~avis da ilustração con
tida no Anexo nQ 5, 11 Mix de Serviços .. da CTBC, que apresen
ta um elenco de serviços verticais, ji existentes ou em fa
se de planejamento. 
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2. CARACTER!STICAS GERAIS DOS SERVIÇOS 

2.1 Necessidade de Definição e Avaliação dos Serviços 

Analisando-se as ca~acterfsticas dos bens comercializa 
dos por essas empresas, i luz dos critirios de tangib! 
lidade e intangibilidade, constata-se que eles geral
mente são constitufdos por um misto bastante complexo 
de serviços/produtos, sendo alguns basicamente serviços 
com suporte de produtos ~ outros basicamente . produtos 
com suporte de serviços. 

A Empresa Brasileira de Correios e Teligrafos por exe~ 
plo, possui seis produtos {Ver.Anexo n~ 4) os quais g! 
ralmente servem de suporte aos diversos sêrviços forn! 
cidos pela empresa. Entretanto mesmo um serviço tfpico 
como o telegrama, revela uma sirie de sinais tangfveis 
e concretos para o cons~midor, tal como o papel onde i 
impresso, a agincia onde i despachado e assim por dian 
te. 

Esse misto·de atividades tangfveis e intangfveis bem 
como o nGmero geralmente elevado de produtos/serviços 
come~cializados por essas empresas, sendo alguns deles 
bisicos, outros apenas complementares ou auxi~iares, 

torna extrema~ente diffcil uma descrição e uma classi
ficação precisas dos bens oferecidos pelas empresas. 
Entretanto, o primeiro passo para a implantação de uma 
orientação mercadol5gica bem sucedida deve partir jus
tamente de uma definição e classificação dos produtos/ 
serviços, de forma a se quantificar melhor os aspectos 
tangfveis e intangfveis de cada bem, descobrindo tam
bim os aspectos mais facilmente manipuliveis para a im 
plantação de uma estratigia e uma comunicação bem suce 
di da. 

Alim da variedade e complexidade intrfnsecas aos servi 
ços/produtos dessas empresas, uma segunda dificuldade 
surge quando ~e trata de avaliar as diferentes imagens 
dos bens formadas nos diversos segmentos do mercado. 
Essa dificuldade i mais visfvel quando se considera a 
clientela geralmente vasta e diversificada desse tipo 
de empresa . 

. Tomando como exemplo o caso da CESP, os diversos seg
mentos residencialj comercial, industrial ou rural di
ferem no tocante a diversas variiveis importantes, o 



que deve se refletir na imagem formada dos serviços e 
dà própria empresa. Além disso a empresa possui também 
como clientes grandes distribuidores de energia elétri 
ca, os quais devem formar uma imagem totalmente diver
sa dos serviços da empres~ do que por exemplo um clien 
te residencial o faz. 

O segundo passo portanto deve consistir numa ordenação 
e catalogação das diferentes realidades que constituem 
os serviços da empresa para os diversos segmentos do 
mercado. 

No caso das empresas de telefonia, a imagem de um con
sumidor residencial deve ser bastante distinta doquela 
formada por um grande usuário comercial, que tem ã sua 
disposição equipamentos modernos como o PBX, PABX e ou 
tros. 

Tomando um outro exemplo, o caso da Rede Ferroviária 
Federal, no que se constituiriam os serviços prestados 
por essa empresa? No caso dos passageiros de subGrbio, 
os principais aspectos considerados são _o preço acessf 
vel, a quantidade de horários disponfveis, a segurança? 
E para um passageiro de longo percurso, a imag~m deve 
ser basicamente do conforto interior das máquinas, dos 
servi~os internos, tais como a comida e a bebida? E P! 
ra um usuário do transporte de carga, os principais a~ 
pectos considerados seriam os trajetos disponfveis ou 
a adaptação das máquinas aos diferentes produtos trans 
portados? 

2.2 Aplicação do Modelo Molecular a Análise dos Serviços 

PGblicos 

A teoria molecular de Shostak, exposta na parte intro
dut~ria deste trabalho, oferece alguns subsidio~_ para 
uma abordagem inicial da natureza de cada serviço e das 
suas principais caracteristicas. Essa teoria considera 
as entidades mercadológicas como um conjunto, que pos
sui parte tangivel e parte intangivel, sem dimin~ir a 
importância de cada caracteristica. Os fenômenos merc! 
dológicos devem ser encarados como um todo, composto de 
mGltiplos elementos, embora com uma certa dominância. 
A manipulação desses diversos elementos deve ser cuida 
dosamente p~nsada pelo mercadólogo, conduzindo a consi 
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derações sobre as prioridades e abordagens necessãrias. 

Aplicando essa teoria aos principais serviços forneci
dos pelas cinco empresas pesquisadas podem ser elabor_! 
dos alguns diagramas em que os serviços mais importan
tes são subdivididos em seus principais elementos. 

Os diagramas expostos nas F~guras nQ 9 ·(A, B, C, O) fo_r 
necem um exemplo ilustrativo de como podem ser analis_! 
dos os diferentes aspectos de serviços/produtos conti
dos em cada unidade. Esses esquemas não pretendem ser 
definitivos, nem fornecer uma anãlise completa e rigo
rosa de todos os componentes do espectro de cada empr~ 
sa. Eles fornecem apenas uma ilustração sugestiva de 
uma nova abordagem analltica aplicada aos Serviços PG
blicos. A partir desses esquemas torna-se mais fãcil e~ 

tabelecer a importincia relativa de cada aspecto para 
os diferentes segmentos do mercado. 

A TELESP e a CTBC foram considera das conJuntamente s ten 
do em vista que os serviços são semelhantes. 

Em todas as empresas existe um nGcleo principal que, 
no caso, possuem um carãter intanglvel, visto que são 
empresas de serviços. Esse nGcleo pode ser o serviço 
de transporte ferroviãrio, o serviço de comunicação t! 
lefônica, o serviço de distribuição de energia elétrica e 
o ~erviço de correspondincia. Em torno desse nGcleo 
principal gravitam os diferentes elementos que compoem 
os diversos produtos/se~viços oferecidos pelas empre
sas. 

Os serviços de transporte ferroviãrio (RFF) e os de cor. 
respondincia (Correios) são um misto bastante complexo 
de elementos tangiveis e intangiveis. Apesar do 1 nGcleo 
central intangivel existem diversos aspectos sensiveis, 
facilmente identificãveis pelo consumidor, como o~ va
gões e os carros, ou as estações de trens - no caso da 
RFF ·ou as caixas de coleta e as Afencias Postais, no 
caso dos Correios. 

Os serviços de comunicação telef~nica (TELESP e CTBC) 
podem ser subdivididos em diversos elementos tanglveis 
(o aparelho telef~nico, a rede de cabos, os diversos 
acessijrios, extensões, listas telef~nicas, etc) e ele
mentos intangfveis ·(os sistemas de transmissão, os se~ 

viços complementares ou de suporte). Nesse caso, a qua_!! 
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tidade de elementos sensiveis e maior do que nas de
mais empresas bem como e maior a facilidade de ident_i 
f i cação p e 1 o p ü b 1 i c o c o m um., o q:ue faz c o m que e s s as em
presas se aproximem mais das empresas que comerciali
zam predominantemente produtos. O aparelho telef~nico, 
os di~ersos complementos e acess5rios podem ser mani
pulados de forma conveniente para se formar uma ima
gem mais concreta da empresa e dos seus serviços. 

Ji no caso dos serviços de distribuição de energia e
létrica {CESP) os elementos são em sua maioria intan
giveis, predominando os serviços do tipo de orientação 
ao consumo, de localização industrial, de manutenção 
e outros. Alguns elementos tangiveis, como as redes e 
linhas de distribuição, embora fundamentais são entr~ 
tanto dificilmente avaliiveis pelo consumidor comum~ 
Restam poucos elementos concretos mais identificiveis 
pelo publico ou consumidor c~mum, como as contas de 
luz e a iluminação publica os ~uais podem fornecer uma 
idéia mais sensivel dos serviços prestadas pela empr~ 
sa. 

Os esquemas da Figura nQ 9 nao sao entretanto comple
tos e nem todos os serviços foram considerados: no C! 
so dos Correios foram considerados apenas os serviços 
de correspondincia mas não os de comunicação telegri
fica, enquanto na CESP foram omitidos·os sistemas de 
geração e transmissão de energia. 

2.3 Implicações da teoria molecular para a estratégia mer

cadolÕgica dos serviços públicos -

Se a primeira tarefa do mercad51ogo e conhecer e defi 
nir o seu produto/serviço, essa esquematização e divi 
são nàs principais elementos constitui um passo impo! 
tante para sua realização. Ao passo que um objeto ta~ 
givel pode ser descrito precisamente, medido quantit! 
tivamente, pode ser inclusive submetido ã reprodução 
fotogrifica, no caso das entidades com dominã~cia 1n

tangivel a tarefa de definição torna-se mais complexa: 
os elementos intangiveis são dinãmicos, subjetivos e 
efimeros (39), não podem ser tocados ou expostos esão 

(39) Ver G.Lynn Shóstak - artigo citado, pags. 75 e 76. 
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dificilmente quantificãveis. 

Alim disso, os diversos aspectos variam de importincia 
de acordo com o segmento do mercado. Exemplificando a
travis dos serviços de comunicação telef6nica, para o 
segmento de não-assinantes eles devem ser definidos. 
mais em função da localização dos telefones publicas e 
sua quantidade, enquanto para o consumidor residencial 
pode ser fundamental o 11 Status 11 adquirido atravis da 
co~pra do aparelho, dos acess5rios e extensões ou ou
tros equipamentos especiais. 

Essa defi-nição e diagramação inicial i de fundamental 
importincia tendo em vista não s5 o estabelecimento do 
tipo de estratigia, ~orno tambim o tipo de comunicação 
mais adequada ao carãter dos serviços. Quanto maior o 
numero de aspectos intangíveis, mais difícil se torna 
a manipulação dos elementos. Por esse motivo a tarefa 
do mercad5logo torna-se mais difícil quando ele dis
põe de poucos elementos concreto-tangíveis, como e o 
caso da Companhia Energitica de Sio Paulo. Jã as empr! 
sas de serviços telefÔnicos são mais favorecidas pela 
maior quantidade de elementos sensíveis nos seus prin
cipais serviços. 

A determinação das diferentes versoes de realidade que 
definem os serviços para os vãrios segmentos do merca
do i tambim uma taréfa que requer uma g~ande tole~incia 

pa.ra os dádos subjetivos, 11 soft 11
, combinada com uma a

titude rigidamente objetiva com relação aos dados (40). 
Para a compreensão dessas diferentes versões da reali
dade, .o mercadõlogo de serviços necessita de maior quéi_!l 
tidade de pesquisa inicial·do que o mercadõlogo de pr.Q_ 
duto~. O tipo de pesquis~ req~erida tambim deve ser di 
ferente da pesquisa realizada para os produtos pois r! 
quer um uso mais intenso das ferramentas e ticnicas da 
psicologia, sociologia e outras ciincias comportamen
tais. 

(40) Ver G; Lynn Shostak - artigo citado - pag. 77. 



3. ADAPTAÇ~O DOS SERVIÇOS AO MERCADO 

3.1 Exemplos de Adaptação ao Mercado 

Existem diferenças importantes entre as empresas, no 
tocante ao grau de adaptação ~o mercado. Em muitos ca 
sos as empresas não possuem uma estratigia mercadol6-
gica bem definida para os diversos segmentos do merc! 
do embora todas elas possuam programas ou pelo menos 
serviços especiais para determinados segmentos do mer 
cada. 

Alim disso, todas as empresas demonstraram uma preoc~ 

p~ão. crescente em conhecer melhor o seu mercado e em 
ape~feiçoar a qualidade de seus serviços, demonstran
do dessa forma uma tentativa de adaptaçi~ is necessi
dades do mercado. 

Alguns exemplos de adaptação ao mercado sao resumidos 
no Quadro nQ 10 (2a.coluna) e melhor detalhados no A
nexo nQ 6. 

' ' 

1~ 
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3.2 Principais tendincias com relação aos serviços 

As principais tendincias observadas com relação i evo 
lu~ão dos serviços estão relacionadas aos objetivos 
gerais caracter1sticos de cada empresa, bem como as 
diferentes situações do mercado de cada uma delas. 

As diversas variiveis a~ontadas anteriormente (item C 
2, .. mercado vendedor x mercado comprador 11

), tais como 
a amplitude do mercado, os recursos dispon1veis nas 
empresas,a abundincia ou escassez 4o produto, as varia 
ções regionais, o grau de necessidade do serviço ou 
as condições econômicas do comprador, influem na polf 
tica de desenvolvimento de serviços/produt~s, determi 
nando tendincias diferentes~ 

Os correios e a RFF, conforme foi visto, devido i gran 
de amplitude de mercado e a existência de demanda re 
primida para a maioria de seus serviços, defrontam-se 
com o problema bisico de superar a grande distincia ! 
xistente entre oferta dispon1vel e demanda potencial. 

Esses fatores determinam algumas tendências principais 
com relação aos serviços dessas duas empresas. Nos 
Correios determinam uma pol1tica de aperfeiçoamento 
qualitativo dos .serviços existentes, bem como a cria
ção de novos serviços/produtos, de forma a se atingir 
uma eficiincia maior no atendimento. Ji na RFF, a te.!!_ 
dincia principal consiste em desenvolver os serviços 
de maior premincia social, concentrando-se em determj_ 
nadas faixas priQritirias, como o transporte suburba
no ou o transporte de carga. Mesmo com relação ao tra~s 

porte de ca~ga, a empresa tem procurado concentrar os 
serviços na faixa de 11 grandes volumes, grandes disti.!!. 
cias 11

, com o intuito tambim de aliviar a rodovia. 

A TELESP e a CTBC possuem uma situação de mercado di
versa, vi·sto que, com relação a seus serviços a dema.!!. 
da principal ji foi atendida. Conseq6entemente, a te.!!_ 
dincia atual i de um~ diversificação e sofisticação 
crescentes: elas procuram desenvolver os chamados ser 
viços verticais, ampliando a utilidade do aparelho de 
telefone e. contribuindo para uma reritabilidade maior 
na prestação dos serviços. 

Com relação ã CTBC observa-se uma preocupaçao com a 
o 
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expansão quantitativa no segmento residencial, atravis 
de ampliação do mercado para faixas da população de m! 
nor poder aquisitivo. Jã na TELESP observou-se uma tendên
cia de adaptar a evolução dos serviços i alta velocid! 
de de inovações tecnol5gicas caracteristica do setor 
d~ telecomunicações, o que se revela numa tendincia ao 
desenvolvimento dos serviços com tecnologia mais sofis 
ti cada. 

t o caso por exemplo do serviço de Fac-simile, de im
plantação recente, e que consiste na transmissão de tex 
tos ou imagens pelo telefone. 

A CESP tem sua politica de desenvolvimento de produ~s/ 

serviços cpndicionada i atual necessidade de economizar 
energia, o que determina algumas tendências principais: 
o desenvolvimento dos serviços de maior premência so
cial, a prioridade para pequenos projetos e o controle 
da expansão quantitativa. 

Nota-se portanto com relação a essas empresas uma de
pendência das caracterlsticas gerais do mercado e do 
produto na elaboração da politica de serviços/produtos . 

. Nesses casos, os objetivos sociais ou macro-econômicos 
condicionam na maioria das vezes a evolução dos servi
ços: no caso da CESP i evidente a influência de uma di 
retriz econômica geral enquanto na RFF e hos Correios· 
a politica de serviços i condicionada de acordo com os 
objetivos·sociais de atendimento de uma faixa da popu
lação ainda não atingida de modo suficiente pelos ser
viços das empresas. 
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4. EXEMPLOS DE PESQUISAS DE MERCADO 

Esse item .não foi pesquisado de uma maneira sistemitica nes 
se trabalho, mas apesar disso, foi possfvel concluir que a 
maior parte das empresas realiza alguma forma de pesquisa de 
mercado. 

A CESP, por exemplo, realizou recentemente uma Pesquisa de 
Opinião junto aos Prefeitos dos municfpios inclufdos em sua 
irea, a qual procurou verificar a receptividade, conhecime~ 
to e aceitação dos programas implantados nesses munic{pios. 
Pode ser considerada um importante passo no sentido da ava
liação da imagem dos serviços junto a um segmento represen
ta ti v o do p ü b 1 i c o , q u e s ã o os p r e f é i tos m u n i c i p a i s . R e p res E!!' 
ta um avanço em termos mercadol5gicos e abrange t5picos co
mo: beneficios e problemas decorrentes da implantação dos ·pf!> 
gramas, conceitos e sugestões para que atendam melhor ao in 
teresse dos consumidores. 

Algumas vezes as pesquisas efetuadas têm como principal .fi
nalidade aperfeiçoar a qualidade dos serviços, mais do que 
avaliar a imagem dos serviços no tocante a algum grupo esp! 
cffico do mercado ou verificar as potencialidades dos diver 
sos segmentos do mercado. E o caso da pesquisa sobre malo
tes ou sobre os cartões de Natal, realizadas pelo Correio. 

A TELESP realizou recentemente uma pesquisa de mala direta 
para extensões e acess5rios, cujo principal objetivo foi es 
colher o melhor vefculo para ·uma campanha promocional de in 
cremento ãs vendas de extensões e acess5rios. 

Ji a CTBC possui programas de pesquisa mercadol5gica varia
dos, que visam conhecer a demanda pelos serviços, o grau de 
interesse, satisfação, mfdia, localização de telefones pu
blicas e assim por diante. 
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5. POL!TICA DE PREÇOS 

5.1. Critérios bisicos para determinação dos preços 

Para todas as empresas consideradas, o critério bisico 
que determina a linha geral de atuação i o fator custo~ 

E o que se entende por custó de serviço? A definição 
fornecida pela CESP pode ser considerada vilida para a 
maioria das empresas: ela define-o como sendo aquele 
custo necessirio para assegurar um serviço tecnicamen
te adequado is necessidades dos usuirios e pelo qual 
se garante a estabilidade econômica e financeira da em 
presa concessionãria. 

São portanto dois os principais fatores levados em con 
ta para definição do custo do serviço: 

a) as necessidades dos usuirios, as quais determinam um 
padrão de qualidade técnica adequado a essas neces
sidades e 

b) a estabilidade econômica e financeira da empresa, a 
qual determina também um padrão minimo-q~e preenche 
as condições de cada empresa. 

Geralmente, as empresas de serviços pGblicos oscilam 
entre essas duas tendências, enfatizando uma ou outra 
necessidade, de acordo com as condições especificas de 
cada setor ou cada empresa; 

Outros fatores levados em consideração, alem do custo, 
para determinação do preço podem ser: 

- as diferentes caracteristicas dos principais segmen
tos do mercado ( caso da CESP, TELESP e CTBC) 

- o preço dos concorrentes, no caso da RFF. 

5.2 Base para determinação dos preços e fatores gue provo

cam variações 

'-
Existe portanto uma base para ~eterminação dos preços,] 
que i o custo do servi~o, o qual geralmente i determi-. 
nado pela legislação ou segue diretrizes ministeriais. 

Em torno dessa base existem diversos fatores que podem 
alterar o preço dos serviços, podendo essa variação ser 
maior ou menor, de acordo com as caracteristicas dos 
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serviços ou do mercado. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrãfos ê a qu~; 
possui um maior componente fixo no preço de seus ser-. 
viços, visto que a tarifa postal ê fixa e vãlida para: 
todo território nacional. v 

Jã na Rede Ferroviãria Federal a tarifa normal ê fixa 
(CIP), mas pcide ser negociada, fazendo-se um estudo de 
custo e oscilando dentro de uma certa faixa, de acor
do com o pr~ço do concorrente. ~ interessante observar 
que, embora exista concorr~n~ia direta de outras em
presas de transporte ferroviãrio, o concorrente consi 
derado.pela RFF ê o preço do ·transporte por caminhão. 

·Na Companhia Energética de São Paulo, o principal fa
tor que provoca variaÇões nos preços são as diferentes 
categorias de consumidores, ou seja, o fato de tratar
se de um consumidor rural, residencial ou 6utro tipo. 

Na TELESP (Telecomunicações de São Paulo), diversos 
fatores podem provocar variações nos preços dos servi 
ços, entre os quais destacam-se: 

a) o segmento do mercado: as tarifas do mercado resi
dencial são menores que as do mercado não-residen
cial e estas menores que as de linha•tronco. 

b) o tamanho da rede: diferentemente dos outros servi 
ços publicas o sistema telefônico ê integrado, in
teressando ao publico o sistema total. Dessa forma, 
uma rede de telefones numa cidade pequena tem me
nor serventia do que numa cidade grande, o que re
sulta em diferentes tarifas para a capital e o in
terior, por exemplo. 

c) os horãrios e dias da semana: existe tambêm uma PQ 
1 i ti c a de redução de ta ri f as em determinados horãrios 
e dias da semana, de forma ase distribuir melhor a 
demanda. 

Na Companhia Telefônica da Borda do Campo os fatores 
variãveis são semelhantes aos da TELESP. As tarifas 
são determinadas levando-se em conta a remuneração do 
investimento e as caracterlsticas do consumidor. A di. 
visão feita entre serviços bãsicos e serviços verti
~ais reflete tambêm uma distinção no tocante i deter
minação dos preços. Os primeiros t~m um componente fi 
xo maior enquanto que com relação aos cha~ado~ servi-



ços verticais existe uma flexibilidade maior, dando 
·condições ãs concessionãrias de formular os seus pr~ 
prios preços. 

Os serviços verticais devem contribuir para rentabi 
lidade da empre~a. 

Concluindo, pode-se dizer que, os serviços pGblicos 
diferem entre si no tocante ao maior ou menor grau 
de flexibilidade ~ara·determinação dos preços. Essa 
variação existe não sõ entre as empresas mas também 
entre os serviÇos de uma mesma empresa. 

Das empresas pesquisadas, o Cdrreio e aquela que 
apresenta maior componente fixo no preço dos diver
sos serviços, enquanto que as empresas de serviços 

- l 
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telefonicos possuem maior margem de abertura para~ 
terminação dos preços. Essa flexibilidade no entan
to e vãlida apenas para os serviços verticais, não 
para os serviços bãsicos. A Rede Ferroviãria F~eral 
possui também uma certa flexibilidade para determi
nação dos preços, em função da existinci~ ~e concor 
rentes para os seus serviços. 

Os principais fatores que influem na flexibilidade 
para determinação dos pieços são: 

- o grau de necessidade do serviço 

- a existincia de concorrentes 

- as variações existent~s entre os diversos segmen
tos do mercado 

5.3 Alguns exemplos de variações entre os preços 

Na Rede Ferroviãria Federal, por exemplo, existem~ 
gumas diferenças no tocante aos segmentos do merca
do. As tarifas de passageiros tim critérios diferen 
tes de deter~inação das tarifas de subGrbio; ~stas 
Gltimas, por serem consideradas ãreas prioritãrias 
do ponto de iista social, são subsidiadas. O custo 
do transporte suburbano em Sio.Paulo era de Cr$8,00 
por passageiro (inicio de 1980); a tarifa entretan
to era fixada em Cr$3,00, sendo o restante subsidia 
do. 

No segmento de transporte de carga, diversos fatores 
influem na determinação dos preços, tais como: ori 
gem e destino. do produto, tipo de embalagem, peso e 
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assim por diante. 

Na CESP os consumidores sao divididos em diversas 
classes com custos diferentes de acordo com a mai~r 

ou menor utilização de energia nas dependincias e 
tamb~m de acordo com os principais segmentos do mer
cado: residencial, rural, não residencial nem rural, 
iluminação pGblica. A categ~ria residencial por exem 
plo tem uma tarifa superior ã do setor rural e esta, 
superior ã iluminação pGblica. 

Nas empresas de serviços telefônicos as tarifas va
riam também de acordo com o segmento do mercado, se 
r e s i de n c i a 1 , não- r e s i de n c i a 1 o u li n h a - t r o n c o , a 1 ~ m das 
diferenç~s ji citadas entre iidades grandes e peque
nas ou capital e interior. 

5.4 Diretrizes bisicas na area econômico-financeira 

O Quadro nQ 11 apresenta um resumo da polltica de 
preços· nas empresas pesquisadas. 

O preço dos serviços pGblicos fixados, nas formas da 
lei, por entidades governamentais, e a tarifa. As ta 
rifas são determinadas em função dos custos dos ser
viços, os quais devem levar em conta as necessidades 
dos usuirios e a remunetação do investimento, permi
tindo ã empresa atingir uma estabilidade econômico
financeira. Oscilando entre essas duas tendincias, ~
gumas empresas enfatizam o aspecto social do proble
ma enquanto outras enfatizam a auto-suficiincia eco
nômico-financeira. Esse fato depende naturalmente de 
diversos fatores, como o grau de necessidade dos se! 
viços, a existincia de demanda reprimida, a existin
cia ou não de subsldios governamentais e outros fat~ 
res. Nos exemplos pesquisados a Rede Ferroviiria Fe
deral e os Correios enfatizam mais o aspecto social, 
~endo considerados inclusive setores prioritirios ou 
de segurança, nacional. Jã as empresas de serviços t! 
lefÔriicos, devido a suas condições especificas, po
dem atualmente enfatizar o aspecto de estabilidade 
econômico-financeira da empresa, preocupando-se mais 
com a rentabilidade dos seus serviços. 

Embora variando entre si quanto aos objetivos que no_! 
'teiam a determinação dos preços, bem como quanto·· ao 



grau de flexibilidade que possuem para essa determi-
nação, todos os serviços pGblicos entretanto devem 
enquadrar-se dentro da legislaç~o especifica do seu 
setor, sofrendo em todos os casos limitações a sua 
rentabilidade. 

I. 

Tendo em vista ess~ limitação para determinar os~eus 
preços, torna-.se particularmente importante para es
sas empresas a diretiiz de contenção de custos, sen
do essa praticamente a Gnica forma de se ampliar a 
rentabilidade. Dai a infase dessas empresas no aume~ 

to da efitiincia e da qualidade na prestação dos ser 
viços, como maneira de reduzir os custos. 
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HIPRESAS 

CORREIOS 

RFF 

CESP 

TELESP 

CTBC 

QUADRO NQ 11 POL!TICA DE PREÇOS 

CRITE:RIO BASICO 

CUSTO 

Padrões de qua 
lidade adequa=
dos ãs necessi 

I
dades do consü 
midor. -

\

stabilidade 
conõ~ico-fi
ancelra 

(Remuneração do 
investimento) 

FATORES VARIAVEIS 

Tarifa postal e fixa e vãlida 
para todo territÕrio nacional. 

Tarifa pode oscilar de acordo 
com preço do concorrente. 
Diferentes políticas para al
guns segme~tos do mercado. 

Tarifa sofre variações de 
acordo com a classificação 
dos consumidores e de acordo 
com a utilização de energia. 

Principais fatores de variação: 
- características dos consumi

dores 
- tamanho da rede (Capital x 

Intçri o r) 
- horirios e dias da semana 

Variações de acordo com: 
- características dos consumi

dores 
- diferentes tipos de serviço. 

RESUMO 

PRINCIPAIS CLASSIFICAÇOES PARA 
EFEITO OE DETERMINAÇAO DE PREÇO 

Transporte de carga) 
subsidiados 

" " de subGrbio 
Transporte de passageiros de lon 
go percurso - nao - subsidiados 

- residencial 
- ru r a 1 
- não-residencial nem rural 
- iluminação publica 

- residencial 
- não residencial 
- linha-tronco 

serviços bãsicos 
X 

serviços verticais 
(maior flexibilidade) 

DIRETRIZES BASICAS NA AREA 
ECONOMICO-FINANCEIRA 

- Limitações na determina 
ção dos preços; subordi 
nação a legislação esp! 
cífica ou a diretrizes 
ministeriais. 

- Política de contenção de 
custos: 
aumento da eficiência e 
me 1 h o r i a na q u a 1 i da de dos 
serviços. 



.~.' 

113 

5.5 Preço como componente do "mix" mercadológico 

D . 1 d . ~ e uma mane1ra gera , para as empresas e serv1ços · 
publicas, o preço não pode ser considerado um.compo
nente do "mix" mercadológico no sentido em q·ue ele e 
tradicionalmente encarado, ou seja, ele não pode ser 

I alterado de fo~ma a se mani.pular a procura pelos ser 1 
I 

viços da empresa. ,.---....,__1 

Um certo grau de liberdade entretanto existe, confor 
me j~ foi visto: no caso da RFF, por exemplo, a tari 
fa pode ser negociada, dentro de uma certa faixa, de 
ac·ordo com o preço do concorrente. Na Empresa BrasiJ 
leira de Correios e Tel~grafos o produto Cartão de 
Natal estabelece uma certa concor~incia ;om base no 
preço e , no caso das. Empresas de Telefonia, existem 
os serviços verticais, cujo preço pode ser manipul~
do com maio~ liberdade, de forma a se explorar mais 
adequadamente u~a determinada faixa de mercado. 

Se considerarmos também a concorrincia indireta, co
mo por exemplo, a concorrincia dos diversos meios de 
comu~icação entre si (telefone x correspondincia) ou 
entre os diversos meios de transporte (transporte fer 
rovi~rio x transporte rodovi~rio), o preço pode ser 
considerado como um dos componentes da procura pelos 
serviços da empresa. 

Embora a tarifa propriqmente nao possa ser negociada, 
em muitos casos o mercado pode ser expandido através 
da manipulação ou negociação do preço de aquisição do 
produto/serviço, mediante concessão de determinadas 
facilidades ao consumidor, tais como prazos maiores, 
melhores 'condições de pagamento e assim por diante. 
Esses casos geralmente ocorrem quando existe demanda 
reprimida pelos serviços da empresa·e quando o preço 
se constitui no principal obst~culo para sua aquisi
çao. 

A CESP, por exemplo, expandiu o seu mercado, em. al
guns setores, através de uma mudança nas condições fj 
nanceiras dos diversos programas. 

No Programa de Eletrificação Rural conseguiu-se um re 
sultado bastante satisfatório financiando-se de uma 
forma compativel com o mercado rural as despe~as com 
a i n s ta 1 ação de e n e r g i a e 1 e t r i c a q u e a~ n te r i .o r me n te . , 

,. 
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corriam por conta exclusivamen~e do ~onsumidór. 

No mercado urbano a empresa verificou que muitas ve
~es o pri~cipal obsticulo para a ligação de possiveis 
consumidores era a soma de todos os custos necessirios 
para essa ligação, que se tornava inviivel aos consu 

,• ~. . . -
midore~ de baixa renda. Nesse caso a atu~ção da em
presa foi no sentido de fornecer mat~rial de baixo 
custo~ financiado pelas Prefeituras Municipais. 

Em al]uns casos as Prefeituras doaram tambim aos con 
sumidores os materiais para as instalações internas 
de s~as resid~ncias. 

Em todos esses casos portanto, a redução no preço de 
aquisição foi um fatór decisi'vo para a expansão do 
mercado. 
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E - DISTRIBUIÇAO E COMUNICAÇAO 
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1. DISTRIBÜIÇAO 

1.1 Considerações teõricas sobre a distribuição dos serviços-

Um dos aspectos ressaltados na i~trodução deste trabalho 
(item B, 6) acerca da natureza dos serviços foi a intima re 
lação existente entre produção e comercialização, no setor 
de serviços. E~se aspecto inerente i natureza dos serviços 
torna mais complexa a análise da distribuição dos serviços, 
apresentando alguns aspectos de diflcil avaliação. 

Partimos do pressuposto de que existe distribuição dos ser-. 
viços, no sentido mercadolÕgico da palavra~ visto que esses 
serviços devem tornar-se disponiveis aos seus consumidores 
potenciais. James H. Donnelly Jr. (41)_ propõe uma definição 
do conceito de 11 intermediários mercado1Õgicos 11 no contexto 
de serviços: qualquer corporação extra-entidade entre o pr.2_ 
dutor de um serviço e seus consumidores potenciais, que se
ja utilizado para tornar o serviço disponlvel ou mais conve 
niente. 

Devido i natureza intanglvel e inseparável dos serviços, a 
venda direta tem sido tradicionalmente considerada como o 
canal mais viável de distribuição. No entanto, mesmo no in
terior do setor de serviços, existem variações muito signi~ 
ficativas no tocarite i distribuição: exjstem serviços que 
requerem necessariamente contato direto entre vendedores e 
compradores (por exemplo, serviços m~dicos e legai~) enqua! 
to outros não o requerem necessariamente, sendo nesse segun 
do caso posslvel a utilização de intermediários (por exem
plo, serviço bancário). 

James H. Donnelly Jr., no artigo citado, chama a atenção p~ 
ra a importincia do aspecto tanglvel na distribuição dos ser 
viços. De acordo com ele, em muitos casos, a distribuição 
indireta do serviço tornou-se posslvel porque alguns 11 prod~ 

tos 11 foram desenvolvi dos de forma a inclui r uma representa
ção tanglvel do serviço. Isso facilita o uso de intermediá
rios porque o serviço pode então ser 11 Separado 11 do produtor. 
Como exemplo ele cita o cartão de cr~dito que, sendo uma re 
presentação tanglvel do serviço de cr~dito, permitiu tamb~m .. 
aos bancos expandir o seu mercado geográfico. 

(41) James H. Donnelly Jr.- 11 Marketing Intermediaries in channels of 
D i s t r i b u t i o n f o r S e r v i c e s 11 

..: J ou r n a 1 o f Ma r k e t i n.g - v o 1 . 4 O -

jan.76. 
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O ~rim~iro passo na anilise da distri'buição dos serviços de 
ve ser portanto identificar características dos serviços que 
permitam cla~sifici-los para fins de distribuição. 

Com esse objetivo podem ser utilizad~s as tris escalas da 
Figura nQ 6, da parte Introdut5ria deste trabalho. Nessa fi 
gura são ordenado~ os bens mercadol5gicos de acordo com tris 
aspectos bisicos, a saber, tangibilidade x intangibilidade, 
comercial x social, micro x macro. Os bens que se aproximam 
mais do extremo que apresenta dominin~ia de aspectos comer
ciais, micro, tangíveis apresentam algumas características 
específicas no tocante i distribuição, a saber: distribuição 
mais separada da produção, maior nGmero de intermediirios e 
alternativas mais diversificadas de· canais de distribuição. 
Os bens que se aproximam mais dd extremo direito da escala 
e que apresentam maior quantidade de aspectos intangíveis, 
sociais e macro apresentam caracteristicas opostas no toca~· 

te i distribuiçaõ: superposição de aspectos iigados i prod~ 

ção e distribuição, menor u~n d2 intermediirios e pouca di
versificação de canais de distribuição. 

Classificando-se os serviços de acordo com essas tris carac 
terísticas bisicas e procurando situi-los dentro das tris 
respectivas escalas pode-se ter um ponto de partida para uma 
melhor avaliação da distribuição dos serviços. 

1.2 Esquemas bisicos de distribuição dos Serviços PGblicos-

As Figuras nQ 10 (A, B, C, D, E) apresentam o esquema bisi
co de distribuição para as cinco empresas de· servi
ços pGblicos pesquisadas. Esse esquema varia bastante de uma 
empresa para outra, de acordo com a natureza e as caracterís 
ticas específicas d~ cada serviço. 

~ 

a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

A operaçao postal abrange 4 fases: 

- coleta e atendimento 
- triagem 
- transporte 
- distribuição 

A empresa tem procurado modernizar e tornar mais eficien 
tes essas operações, através de procedimentos como: au-, 
menta do numero de Postos e Agincias, mecanização crescen 
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~~ no processo de tria~em, otimização de percursos e al
ternativas mais modernas de transporte. Tem procutad6 t~m 
bem estender horizontalmente seus serviços, ampliando o 
numero de unidades de atendimento de forma a atingir a to· 
talidade dos municipios brasileiros. 

b) Rede Ferroviiria Federal -

Nessa empresa os serviços sao comercializados através 
tr~s vias principais: 

·-~ 

de 

- agentes comerciais (equipes de viajantes ou pracisti~). 

Essa via e mais utilizada nas grandes cidades, princip~ 
mente em empresas 

- estações ferroviirias 

ag~ncias, situadas fora das linhas. 

c) Companhia Energética de São Paulo -

Existem quatro niveis de distribuição, entre o centro e 
os consumidores. A maioria dos serviços não passa entreta~ 
to por todos esses n1veis, sendo que a tend~ncia e dos dis 
tritos possuírem cada vez mais autonomia. 

Os escritórios locais sao o ponto de contato com os consu 
midores: a1 são efetuados os pedidos de ligação ou as re
clamações. Os casos mais complexos são encaminh~dos aos 

.. ~ 
Distritos ou, eventualmente, ate as Ger~ncias Regionais. 
O centro fornece apoio técnico e normativo. 

d) Telecomunicações de São Paulo -

Nessa empresa existem tr~s canais bisicos, conforme mostra 
o esquema. 

O sistema de loja própria e utilizado nas localidades.maio 
res enquanto que os agentes comerciais são utilizados em 

. d 

pequenas localidades do Interior, quando não hi suporte 
para o estabelecimento de uma loja. 

A via direta refere-se ao atendimento pelo telefone, atr~ 
ves de um determinado código. Atualmente a empresa sepre~ 
cupa em difundir esse canal tanto entre os assinantes co
mo entre os não-assinantes. 
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e) ~ompanhia Telef5ni~a da Borda do C~mpo -

Nessa empresa, tal como na TELESP, ~ utilizada a via dire 
ta e o atendimento atrav~s dos telefones pGblicos ou dos -.. . 
postos de serviços telef5nicos. )) 

. No tocante i venda de terminais ~ utilizado um esquema b~ 
tante amplo e dfversificado para atingir o consumidor, e~ 

quema esse composto por equipes especiais, expo~ições, 
agincias bancirias, postos de serviços e outros, conforme 
exemplificado na Figura 10-E. 



FIGURA NQ 10 

ESQUEMAS DE DISTRIBUIÇAO DOS SERVIÇOS POBLICOS 
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FIGURA NY lU 

ESQUEMAS DE DISTRIBUIÇAO DOS SERVIÇOS POBLICOS 

B - REDE FERROVI~RIA FEDERAL -
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FIGURA NQ 10 

ESQUEMAS DE DISTRIBUIÇAO DOS SERVIÇOS POBLICOS 
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FIGURA NQ . 10 

ESQUEMAS DE DISTRIBUIÇAO DOS SERVIÇDS POBLICOS 
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Figura nQ 10 - ESQUEMAS DE OISTRIBUIÇAO DOS SERVIÇOS POBLICOS 

E - COMPANHIA TELEFONICA DA BORDA DO CAMPO 
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1.3 Prihcipais Conclusõ~s sobre a Distribbição dos Serviços 

nas cinco empresas pesguisadas -

' 125 

Embora sejam bastante diferentes entre si, os diversos esqu! 
mas de distribuição podem ser reduzi dos a 3 vi as bãsicas, con 
forme ilustrado na Figura 11. 

Figura nQ 11 

3 Esquemas Bãsicos de Distribuição dos Serviços Públicos 

1 Q) v i a di r e ta 

EMPRESA 
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a Empresa 
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3Q)canais 
externos 

EMPRESA 

Agentes 
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a) ·canais pertencentes a prSpria emp~~sa -

Podem ser, conforme o caso, Escritórios, Postos de Servi
ços, Ag~ncias ou Lojas da própria empresa. 

Esse ~ o tipo de canal mais utilizado por todas as em~re

sas; algum~s empresas (como ~ o caso da CESP) utilizam-se 
praticam~nte só deste tipo de canal. 

b} Agentes comerciais -

r um tipo de canal mais independente da própria empresa, 
podendo ser utilizado com objetivos diferentes, de acordo 
com a empresa. A TELESP, por exemplo, utiliza-o em peque
nas localidades do Interior, enquanto na Rede Ferroviiria 
Federal ~utilizado para o atendimento em cidades grandes, 

' particularmente para empresas. 

A CTBC utiliza-se de diversos tipos de agentes comerciais. 

c) Via direta -

Praticamente todas as empresas possuem uma forma de aten
dimento direto, que varia de acordo com as caracterfsti
cas de cada serviço. No caso das empresas de serviços te
lef~nicos essa via·~ o próprio telefone, no caso da RFF, 
as próprias estações ferroviirias e no caso dos Correios 
as prSprias caixas de coleta podem ser consider~das uma 
via direta. 

Nota-se portando com relação aos se~viços pijblicos uma 
importincia maior dos canais pertencentes i prSpria empr! 
sa e da via direta de distribuição. Apesar disso, quase 
todas as empresas utilizam-se de algum canal externo, po
dendo essa utilização ser maior ou menor, de acordo com a 
natureza do serviço e as caracteristicas da empresa. Os 
Correios, por exemplo, utilizam somente a via direta ou os 
canais prSprios, enquanto a CTBC, al~m dessas duas vias, 
utiliza-se mais intensamente.de agentes externos princi
palmente as ag~ncias dos bancos comerciais. Essa filtima 

I 

empresa possui um esquema de comercialização bastante di 
versificado que inclui tamb~m equipes volantes operando 
em diversos locais, explorando os pontos de fluxo e os me! 
cados potenciais, tais como ireas de lazer (Cidade da 
Criança}, ireas de compra (supermercados, ruas de com~r

cio), grandes empresas e assim por diante.· 
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No caso da distribuição portanto a diferença entre as em
presas também consiste numa diferença de grau: empresas 
como os Correi os, a CESP e mesmo a RFF) que apresentam um 
grande número de características do tipo social, macro e 
intangível tendem a possuir uma distribuição mais ligada 
ã empresa, seja através da utilização da via direta, seja 
atravis da utilização de canais pr5prio~ e uma alternati
va menos diversificada de canais de distribuição. Jã as 
e~presas de serviços telefõnicos apresentam essas caract! 
rísticas de maneira menos acentuada~ aproximando-se um po~ 
co mais do extremo que apresenta caracterfsticas comer
ciais, micro, tangíveis do que as demais empresas pesqui
sadas. Daí decorre que o tipo de distribuição utilizado 
pelas empresas de serviços telefÕnicos se aproxima mais 
das características de distribuição dos produtos comer
ciais; a saber, maior utilização de canais externos e ca
nais de distribuição mais diversificados. 

Apesar disso, mesmo entre as empresas de serviços telefô
n i c os ex i s tem di f e r e n ç as no to c a n· te ã ma i o r ou me no r u ti -
lização de canais externos, diferenças essas que estão a~ 
saciadas também a outros fatores, como a amplitude de sua 
ãrea de concessão, a existência de um mercado vendedor ou 
comprador e aos objetivos peculiares a cada empresa. 

Em algumas empresas, observou-se tam~ém uma tendência a 
descentralização administrativa no tocante aos 5rgãos de 
distribuição: na CESP, a tendência i dos 5rgãos finais da 
distribuição possuírem crescente autonomia e poder de. de
cisão e na TELESP a reorganização da estrutura' atendeu 
tambim aos critérios de descentralização, através da cria 
ção das Reg i ões. 



2. COMUNICAÇAO -
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2.1 Considerações teóricas sobre a comunicação dos serviços -

As mesmas observações feitas para a distribuição aplicam-se 
tambim ã comunicação dos serviços, sendo que, nesse contex
to a comunicação pode apresentar alguns problemas dificeis 
de s e r e m e q u a c i o n a do s . Q u a n to ma i o r a q u a n t i da de de a s p e c tos 
intangiveis, sociais e macro mais complexa se torna a comu
nicação dos serviços. Da mesma forma que na distribuição, o 
desenvolvimento de 11 produtos 11 ou entidades tangivei s que po~ 
sam permitir uma representação sensivel dos serviços, assu~ 

me uma importância fundamental na comunicação dos serviços. 

G. Lynn Shostak (42) chama a atenção para o fato de que em~ 

bora os serviços possuam natureza intang1vel, as 11 imagens 11 

dos serviços para os usuirios estão relacionadas a coisas 
que eles possam compreender com seus cinco sentidos, isto i 
coisas tangiveis. A 11 realidade 11 do serviço chega ao consumj_ 
dor basicamente atravis de um processo de dedução baseado nu 
ma impressão global criada atravis das evid~ncias tangiveis. 
Daí, segundo a autora, a importância das pistas ou evid~n

cias tangiveis que circundam o serviço e que permitem ao usuãrio jul
gâ-lo: a manipulação dessas evid~ncias deve constituir uma 
tarefa prioritãria na comunicação dos serviços. 

De acordo com essa teoria, a ~nfase nas evid~ncias materiais 
deve ser diretamente proporcional ao numero de elementos in 
tangiveis, isto i, quanto maior a quantidade de elementos 
intangiveis, maior deve ser a preocupação com o controle das 
evidências materiais. O princípio básico dessa teoria i es 
quematizado na Figura nQ 12: apõs analisar uma entidade e 
posicionã-la na escala tangivel x intang1vel, o grau em que 
o mercadólogo deve focalizar a evid~ncia tangivel ou as abs 
trações intang1veis deve estar inversamente relacionada a 
dominância da entidade (43). 

(42) artigo citado, pag. 77. 

(43) G.Lynn Shostak - artigo citado- pâg.78. 



Figura nQ 12 

Pr~ncfpio de posicionamento mercadol5gico (44) 
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Embora esse princfpio possa ser submetido a discussão, parece 
i n di s cu t f v e 1 entretanto a i m por t â n c i a de se f o c a 1 i z a r os as pe~ 
tos tang1veis na comunicação dos serviços. Como exemplo pode
se citar a manipulação da correspondência 'no caso dos serviços, 
a qual mesmo parecendo um aspecto tr~vial e no ent~nto um ele 
mento muito importante para a percepção do/serviço. 

Alem do fator intangibilidade, deve-se con~iderar também no 
caso da comunicação dos serviços a existência de aspectos so 
ciais ou macro-mercadol5gicos que predominam em alguns tipos 
de serviços, particularmente nos serviços públicos. 

A predominância de fatores sociais e macro reflete-se em alg~ 
mas caracter1sticas importantes, que são naturalmente mais a
centuadas i medida que os bens se aproximam mais do extremo 
direito das três escalas de ordenação das entidades mercadolõ 
gicas; 

a) o contato direto e pessoal torna-se mais importante, salie~ 
tando-s~ nesse caso a força de vendas ~e as relações pÜbli-

\ ; 

cas como elementos ~e fundamental importância na comunica-
çao; 

. 
(44) Figur~ reproduzida de G. Lynn Shostak, artigo citado, pig.79. 
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b) A propaganda nesse caso apresenta aspectos mais contro-
vertidos, sendo freqUentemente considerada não~~tica e 
manipulativa (45); 

c) Muitas vezes esse tipo de organização tem recursos limita
dos para utilizar em comunicações. 

No caso das situações predominantemente não-comerciais dê-
vem portanto ser consideradas alternativas mais amplas de 
comunicação, al~m das ferramentas mercadolÕgicas tradicio-

- I 

nais. Deve-se considerar alternativas tais como cinema ou 
programas de televisão, bem como comunicação educacional em 
escolas ou em casa. Isso ~ particularmente vãlido para os 
casos ma~s abstratos, tais como votação, alistamento mili
tar ou outros. 

r importante que todos os aspectos sejam analisados conjun-
-tamente, isto e, a intangibilidade, o aspecto social e o 

aspecto macro para que, situando convenientemente o bem em 
questão, possam então ser analisadas ·as melhores alternati
vas para sua comunicação. 

2.2 Meios de comunicação mais utilizados nas cinco empresas de 

serviços pGblicos 

As formas bãsicas de comunicação, bem como o grau de utili-.. 
zação dos instrumentos mercadolÕgicos, varia bastanté de uma 
empresa para outra, indo desde a quase inexistência de pro
paganda ou promoção dos serviços (caso da Rede Ferroviária 
Federal) at~ uma comercialização fortemente apoiada porca~ 
panhas de propaganda comercial e por e~quemas promocionais 
diferenciados e abrangentes (caso da CTBC). 

São utilizados pela maiorià das empresas os seguintes meios 
de comunicação: 

a) Propaganda Impressa - (cartazes, revistas e jornais) 

O jornal ~ um v~Tculo bastante utilizado em quase todos 
os casos ( 11 press-releases 11

), principalmente para campa
nhas ins-titucionais, quando ~ preciso divulgar ou prestar 
um esclarecimento ao publico. 

( 4 5 ) V e r M i c h a e 1 L. R o t s c h i 1 d - 11 Ma r k e t i n g C o m m u n _i c a t i o n s i n N o n b u -
siness Situations or Why it's s~ hard to sell brotherhood like 

. ' . ·. 

soa p 11 
- J ou r n a 1 o f M a r k e t i n g , v o 1 . 4 3 ( s p r i n g 1 9 7 9) ; p . 1 1 - 2 O . : 

~ 
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b) Rádio e TV -

Tim sido utilizados pela maioria das empresas, mas com 
maior intensidade pelas empresas de comunicação telefôni 
ca. 

c) Mala Direta -

A Mala Direta e o Marketing Direto já tim sido utiliza
dos por algumas empresas. Parece haver uma tendência pa
ra que essa via de comunicação receba maior concentração 
de N.erbas futuramente, em função de maiores possibilida
des de retorno sobre os investimentos publicitários. 

d) Promoção de Vendas -

Os meios de promoçao mais utilizados são os folhetos,car 
tazes e brindes como calendários, adesivos, etc., que 
são geralmente dirigidos a mercados especificas ou vincu 
lados a determinados programas. 

A CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) apresen
ta um material promocional bastante diversificado, empr! 
gando faixas de rua, guarda-sõis e barracas-peruas com 
alto falante, bem como equipes volantes atuando em lo-
cais estratégicos. 

Algumas empresas possuem também esquemas de promoçao pa
ra determinadas localidades ou para comemorar eventos ou 
datas importantes, atravi~ de feiras e exposições. 

Algumas vezes os esquemas promocionais são montados em 
convênio com outras entidades atuantes no local, tais co 
mo, Prefeituras, Secretarias de Agricultura e outros. 

e) Meios de Comunicação em fase de estudo -

Alguns meios de comunicação estão ainda em fase de impl!n 
tação ou mesmo de estudos, como o Marketing Direto ou a 
utilização de "out-doors 11

• Esses meios vêm se adequar ãs 
necessidades eipecificas de cada empresa. 

A CTBC, por exemplo, em função de ser uma empresa r~gio
nal e de inexistirem m1dias locais com a abrangência ne-
cessária e de eficãcia comprovada, tem se utilizado de 
m1dias de massa (TV, Rãdio e Jornal) de cobertura muito 

' superior ãs suas necessidades. Dessa forma a empresa es 
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tuda atualmente um remanejamento de sua verba publicitã
riat de forma a otimizar essa aplicação. Esse estudo in
clui a utilização do veiculo cinemat melhor.dimensiona
do para localidades específicas. 

Como exemplo d~ um Composto Promocional bastante diversi 
ficadot no interioi dos serviços pGblicost foi incluído 
anexo (nQ7) o Mix Promocional da CTBC. Esse composto tem 
atualmente maior concentração sobre o apoio i venda de 
terminais e a midia eletr~nica concentra a maior parcela 
da verba total. No entanto futuramente haverã tendência 
de crescimento da participação de serviços ~de 
mídias no composto promocionaf. 

f} Comunitação atravis dos 6rgãos de Distribuição -

outras 

A c o m u n i cação r e a 1 i z,a da a t r a v i s dos· 6 r g ã os ou pessoas di 
retamente vinculados i Empresa, geralmente os pr6prios 
6rgãos de distribuição, assume uma importincia especial 
na comunicação dos serviços pGblicos. 

Na CESP por exemplo, aproximadamente 70% da comunicaçãoe 
realizada atravis dos pr6prios funcionãrios do escrit6rio: 
eles divulgam os serviços, prestam esclarecimentos e orien 
tação ticnica. 

Nos Correios, grande parte da comunicação i feita atra-
. vis dos ticnicos de comercialização e nas pr6prias Agên
cias Postais: os primeiros fornecem assistência e orien~ 
tação aos grandes clientes· enquanto as agências orientam 
os clientes avulsos. As agências atualment~ têm sido 
orientadas no sentido de adquirirem uma mentalidade de 
ponto de venda, não se limitando apenas a suas funções 
operacionais. 

2.3 Divulgação da Imagem da Empresa -

Em todos os cinco casos pesquisados, a divulgação da imagem 
da empresa estã a cargo de um Depart~mento ou uma Assessoria 
de Comunicações ou de Relações PGblicas, diretamente ligados 
i Presidência ou Vice-Presidência da Empresa. 

Esse 6rgão i incumbido de manter o relacionamento com a im
prensa, o rãdio e a televisão, bem como a coordenação geral 
das atividades de propaganda, promoção e publicidade das em 
presas. Em geral, trabalha conjuntamente com a ãrea comer-
!'ial na divulgação dos serviços, dela recebendo subsídios ~ 
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para a elaboração dos planos e programas promocionais. 
No caso da R~de Ferroviãria Fede~al, tanto os serviços qua.!!. 
to a imagem da empresa são divulgados por intermédio desse - -orgao. 

Devido ã conexão mais intima entre produção e comercializa
çao, nas empresas de serviços pGblicos a imagem da institui 
ção estã mais ligada i imagem do produto/serviço por ela c~ 
mercializado. Dai ~a ~nfase dessas empresas na qualidade dos 
serviços: preocupando-se co~ a qualidade dos ser~iços a em
presa estarã automaticamente formando uma imagem positiva 
como instituição. 

Sobre~sai portanto nesse tipo de empresas a atividade de re 
_!_~~~-s publicas, que se reveste de uma importância m~ior do 
que nas empresas em que predominam os aspectos tangiveis, 
micro, comerciais. Essa importância ê devido a diversos fa
tores, entre os quais se destacam: 

- a menor agressividade da propaganda e o uso menos intensi 
ficado das ferramentas mercadológicas tradicionais. 

- a conexão mais intima existente entre empresa-serviços 

- a maior responsabilidade social das empresas de serviços 
públicos. 

Um outro aspecto importante a ser salientado refere-se ã mu 
. -

dança na divulgação da imagem de algumas empresas de servi-
ços públicos (essa mudança fo1 mais acentuada na CESP e na 
~ 

TELESP). Essa mudança incluiu uma reformulação de diversos 
aspectos 
got i p-os, 
paçao em 

representativos da imagem da empresa, tais como 1~ 

uniform.es e outros. Esse fato demonstra uma preocu 
~ -

tornar mais sensiveis alguns aspectos relacionados 
ã imagem da empresa, salientando-se alguns sinais tangiveis 
facilmente identificãveis pelo publico. 

2.4 Conclusões Gerais sobre a Comunicação nas Empresas de Servi 

ços PÜblicos -

Pode-se dizer, de uma maneira geral, que a comunicação nas 
empresas de serviços públicos se reveste de um carãter me
nos agressivo do qu~ nas empresas de produtos tipicamente 
comerciais; existe nesse caso uma sêrie de limitações para 
o emprego de uma comunicação maciça e um ·uso intenso da~ fer 
ramentas de comunicação mercadológica. Entre os fatores que 
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mndificam ou restringem as atividades de comunicação no ser 
viços publicas, destacam-se: 

os recursos limitados de que muitas empresas dispõem pa
, ra propaganda; 

a pr5pria utilidade dos serviços publicas que por si so 
e um f a to r de aceitação mui to· grande; 

a existincia de demanda reprimida para muitos serviços,o 
que tornaria inadequada uma propaganda mais maciça; 

a ma i o r " v i s i b i 1 i da de " das em p r e s a s de s e r v i ç o s p u b 1 i cos , 
ou seja, o maior impacto social de sua~ aço~s, o que as 
obriga a um maior cuidado na elaboração da comunicação. 

Todos esses fatores ocasionam um tipo especial de comunica
ção que se cara~teriza pelos seguintes aspectos: 

1) Uso mais controlado dos meios de comunicação de massa, 
como o rãdio, televisão e imprensa. 

2.) Ut i1 i zação mais intensa da comunicação a traves dos pro
prios 5rgãos de distribuição e do pessoal diretamente li 
gado ã empresa. 

3) Conexão mais Intima entre promoçao dos serviços e promo
ção d~ imagem da empresa. 

4) Importãncia da atividade ~e Relações Publicas como forma 
de comunicação que atende também aos prop5sitos sociais 
da empresa. 

A comunicação dos serviços publicas reflete portanto o du
plo carãter ou a ambigUidade bãsica desse tipo de empresas, 
ou ~eja, seu aspe~to ao mesmo tempo social e comercial. A 
comunicação nesse caso deve levar em conta os dois objeti
vos simultaneamente o que geralmente conduz a uma estrat~ia 

de comunicação. mais controlada bu a formas especiais de pr~ 

moção que considefem ambos os aspectos da empresa. 

Um exemplo de uma promoção tipica para os serviços pÜblic6s 
e o caso do Museu do Telefone, da TELESP, que possui ao me! 
mo tempo um carãter promotional e cultural; promove a imagem 
da empresa e de seus serviços ao mesmo tempo em que cumpre 
um objetivo social de ed~cação publica. 
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Mesmo no interior dos serviços pGblicos entretanto, conforme 
demonstra a pesquisa realizada nas cinco empresas, existem v2_ 
riações que vão desde a inexistência de um plano de comunic2_ 
çio ati a adoção de um "Mix" promocional bastante diversifi
cado e com caracterfsticas semelhantes is empresas de produ
tos tipicamente com~rciais. Essas variações dependem dos fa-
tores apontados ariteriormente, como a existência ou ~io de 
demanda reprimida, a maior ou menor limitação de recursos, o 
tipo de produto/serviço bem como a sua maior ou menor escas
sez. 

Por esse motivo, embera as caracterfsticas especificas da co 
muni cação expostas acima sejam freqUentes nas empresas de se_!: 
viços pGblicosj isso não impede que estrat~gias mais agress! 
vas comercialmente sejam adotadas.·com êxito, dependendo das 
caracterfsticas dos serviços e da empresa (tal como ocorreu 
com a CTBC). Por outro lado devem ser pesquisadas - e em al
guns casos isso ji est~ ocorrendo - outras formas de comuni
caçãb diferentes das tradicionais e q~e podem ser bastante 
adequadas aos serviços pGblicos, tais como, cinemas, escolas 
ou outros tipos especiai~ de promoção que atendam ao duplo 
cariter dos objetivbs dessas empresas. 

No anexo nQ 8 são reproduzidos alguns exemplos de Campanhas 
Promocionais significativas para as empresas pesquisadas. 
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1. PRINCIPAIS OBJETIVOS MERCADOLOGICOS 

Os objetivos mais importantes da ãrea mercadolÕgica, tal como fo
ram definidos pelos representantes das cinco empresas de serviços 
publicas, aparecem relacionados no Quadro abaixo. 

Quadro nQ 12 - ~rincipais objetivos me~cadolÕgicos 

Aperfeiçoamento qualitativo dos serviços e garantia de um determinado 
padrão de qualidade. 

Desenvolvimento de hãbitos relacionados ao uso racional do produto. 

Expansão quantitativa dos serviços/aumento da participação de merca-
do. 

Maior eficiência nas operações e na forma de relacionamento com o me r -
cado. 

Satisfação· das necessidades do us uãri o. 

Diversificação da oferta de serviços. 

O objetivo mais citado foi o aperfeiçoamento qualitativo dos ser
viços/produtos, fato que vem confirmar a estreita relação existe~ 
te entre produção e comercialização nesse tipo de empresas.Os obj~ 
tivos mercadolÕgicos estão mais intimamente associados ã melhoria 
dos padrões qualitativos de produção. Alim da nat~reza intrinseca 
dos serviços - a qual associa mais estreitamente a produção e a 
comercialização - podemos citar como principais fatores dessa ên
fase na qualidade dos bens: 

1} Sendo os serviços publicas bens de necessidade bãsica para a 
população e dos quais o bem-estar-publico depende intimamente, 
o fator qualidade adquire um peso maior do que para os demais 
bens. A imagem dos serviços publicas, bem como a prÕpria ima
gem da organização, estão mais intimamente ligados ã qualida-

• de dos bens. 

2) Grande parte das empresas brasileiras de serviços públicos op~ 
ram num mercado favorãvel ao vendedor, ou seja, num mercado 
em que a procura pelos serviços tende a expandir-se mais rap! 
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damente do que a capacidade produtiva da empresa. Nessas con
dições, a infase na. irea produtiva~ na manutenção dos padrões 
de qualidade torna-se uma exigincia bisica. Um caso típico e 
o da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafas, a qual ope
ra numa situação de demanda reprimida pelos seus serviços. 
Essa empresa fornece prioridade ao cre~cimento da irea produ
tiva, considerando que, pelo simples fato do serviço funcio
nar bem, grande parte do marketing ji estari realizado. 

3) Os objetivos dos serviços publicas estio associados a objeti
vos macro-econ~micos ou a determinadas funções que devem de
sempenhar dentro da economia globali Dessa maneira, o estímu
lo ã~s inovações tecnolÕgicas e a.o aumento de eficiincia prod~ 
tiva d~sempenham uma função importante nesse tipb de empresas 
como forma de acelerar o desenvol-vimento econ~mico. 

Alem do aperfeiçoamento qualitativo dos serviços, outro objetivo 
bastante citado foi o desenvolvimento de hibitos relacionados ao 
uso racional do produto/serviço. A preocupação pode ser no senti
do de ampliar a demanda (caso da TELESP e da CTBC) ou de reduzi
la X~aso da CESP). Esse objetivo esti na maioria dos casos subor
dinado a outros objetivos macro econ~micos ou sociais. 

O objetivo de satisfação das necessidades do consumidor foi cita
do tambem)embora quase sempre acompanhado de outros objetivos. A 
maioria das empresas considera que deve satisfazer as necessida
des dos consumidores, ou através do aperfeiçoamento qualitativo, 
ou através da diversificação da of~rta ou promovendo um uso inte
ligente do produto. O objetivo de satisfação dos consumidores nio 
e considerado isoladamente. 

A existincia de um mercado favorivel ao_ vendedor, embora bastan~e 
freqtiente nos serviços publicas nio pode ser encarado e~tretanto 
como regra geral. E o caso da CTBC, cuja de~anda principal ji foi 
atendida: nesse caso os objetivos estariam mais direcionados ã e! 
pansio ·quantitativa dos serviços bem como ã diversificação da ofer 
ta de serviços. 

Concluindo, deve-se observar tambem que os objetivos sao bastante 
mutiveis no tempo, dependendo de diversas variiveis econ~micas e 
sociais. r o caso da CESP, que, num passado recente definia como 
bistcos os objetivos relacionados ã expansão do mercado consumi
dor, devido ao grande potencial de suas ireas. Com a mudança do 
ceniri o energeti co e as perspectivas de escassez· de energi aJo obj! 
tivo de promover utilização racional de energia passa a ser pred~ 
minante, limitando ou mesmo excluindo os objetivos anteriores. 



2. CARACTER!STICAS DO f~ARKETING DAS CINCO EMPRESAS DE SERVIÇOS POBLICOS 

Os representantes da ãrea mercadolÕgica das empresas pesquisadas 
concordam na existência de uma preocupação mercadolÕgica bem cla
ra por parte das empresas. Essa preocupação se manifesta geralme~ 
te numa tentativa de conhecer melhor o seu mer~ado e aperfeiçoar 
o atendimento ao cliente. 

Existem no entanto diferenças acentuadas entre as empresas, no t~ 

cante ao grau de agressividade que cada uma delas imprime ã sua 
estratigi~mercadolÕgica, bem como no grau de caracterização de 
um "marketing" de serviços p~blicos. 
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A Companhia Energética de São Paulo por exemplo considera que atu~l 
mente tem se verificado uma redução da agressividade expansionis
ta em função da crise nas fontes de energia. Essa crise refletiu
se na atitude mercadolÕgica da empresa, a ponto de se caracterj
zar atualmente uma situação de "demarketing", ou seja, em lugarde 
estimular o uso do produto a empresa tem procurado racionalizar e 
evitar um uso excessi.vo do produto. 

A Empr.esa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Rede Ferroviária 
Federal consideram que, embora exista uma preocupação mercadolõg! 
ca bem clara, a empresa não possui um marketing bem caracterizado 
e definido. Devido ã impossibilidade atual dessas empresas atend~ 
rem a toda demanda pelos seus serviços, devem possuir uma polfti
ca mercadolÕgica mais cautelosa de forma a não estimular demais o 
uso dos serviços. Nenhuma das duas empresas utiliza o nome de 
"marketing•• para suas atividades c~merciais, embora admitindo uma 
preocupação clara e consciente com relação a seu mercado. 

As empresas de serviços telefônicos {TELESP e CTBC) aproximam-se 
no tocante a diversas caracterfsticas mercadolÕgic~s, sendo que 
para esse tipo de serviços o espaço para o marketing i bem maior 
do que para os demais. As duas empresas utilizam-se do nome "mar
keting" para denominar o conjunto de atividades comerciais. Os 
principais motivos para a maior utilização das ferramentas merca
dolÕgicas nessas empresas são: 

1) O tipo de bem comercializado aproxima-se mais dos produtos das 
empresas de carãter tipicamente comercial, para os quais as 
ferramentas mercadolÕgicas têm sido utilizados com êx~to. Os. 
serviços de comunicação telefônica colocam ã disposição do 
cliente um produto com carac{er{sticas tangfveis - o telefone
o qual concorre diretamente com outros aparelho~ de utilidade 
domistica como,o televisor, a geladeira, etc. 



140 

2) O mercado dessas empresas estã em fase de transição para um 
mercado comprador. A demanda principal para seus serviços jã 
estã satisfeita, restando entretanto uma ampla faixa da pop~ 

lação que ou não possui recursos para adquirir o produto ou 
não estã devidamente conscientizada para a necessidade e os 
beneficios potenciais desse produto. 

Por esse motivo a TELESP considera 'que sua principal tarefa 
mercadolÕgica consiste em informar e educar o seu mercado de 
maneira a difundir os beneficios potenciais de seu produto. 

3) A alta velocidade de inovação tecnol~gica, caractetfstica do 
campo de telecomunicações, propicia tambêm um espaço muito 
grande a ser preenchido pelo Marketing. Nesse caso ele pode 
desempenhar uma importante função no sentido de difundir as 
utilidades novas do telefone e a possibilidade de, atravês 
dele, usufruir maior quantidade de serviços. 

Devido a esses diversos fatores, as empresas de serviços te
lefônicos possuem atualmente maiores condições de desenvolver 
um Marketing mais ·agressivo e mais semelhante ao das empre
sas de produtos comerciais. 

A CTBC inclusive revela uma tendincia bem acentuada para o 
uso mais sistemãtico das ferramentas mercadológicas, atravês 
do qual pretende aperfeiçoar o seu· relacionamento com o mer
cado. Essa filosofia tem influenciado inclusive uma reestru
turaçã~ do ambiente interno da organização, numa tentativa 
de harmonizar os objetivos glo~ais da empresa com as novas ne 
cessidades do mercado. 

Resumindo, pode-se dizer que as empresas de serviços pÜbli 
cos pussuem, de modo geral, uma comercialização menos agres
siva que as empresas privadas de carãter tipicamente comer
cial. O "Marketing" dess~s empresas ê mais cuidadoso, mais~ 
laborado, preocupando-se principalmente com o melhor conheci 
mento do mercado e com a melhoria do atendimento de seus · 
clientes. Mesmo no interior dos serviços publicas existem 
entretanto variações muito significativas de uma empresa pa
ra outra, variando desde o deses~imulo ao uso do produto atê 

\ 

uma tentativa mais expansionista com relação ao mercado. 

Essas variações são bastante dependentes de variãveis macro-
.. econômicas e politicas - como a crise energêtica por exemplo 

- as quais _determinam os setores cuja demanda deve ser esti
mulada ou reduzid~ e ~ropiciando dessa forma politicas merca 
dolÕgicas distintas. 
Quadro nO 13 



QUADRO NQ 13 

CARACTER!STICAS GERAIS DO MARKETING DE SERVIÇOS POBLICOS 

- MENOR AGRESSIVIDADE; MARKETING MAIS CUIDADOSO E ELABORADO 

- IMPORTANCIA DA QUALIDADE DOS BENS; MARKETING ESTREITAMENTE ASSOCIADO ~ PRODUÇAO 

-
- MARKETING VOLTADO PARA O APERFEIÇOAMENTO DO ATENDIMENTO AO CLIENTE E PARA O MELHOR CONHECIMENTO 

DO MERCADO 

- MARKETING ASSOCIADO AO DESENVOLVIMENTO DE H~BITOS MAIS RACIONAIS DE CONSUMO; IMPORTANCIA DA INFORMAÇAO 
E DA EDUCAÇAO NAS MUDANÇAS-DE H~BITO DO CONSUMIDOR. 

..... 
. .:::. ....... 
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3. ESTRAT~GIA MERCAbOLOGICA B~SICA 

3.1 Estratigias que visam ao objetivb de melhorar o relacionamen 
to ~mpr~sa-cliente -

; 

Todas as empresas pesquisadas dão atualmente uma infase bas~ 
tante grande aos procedimentos que visam a melhorar ou faci
litar o atendimento ao cliente. 

Entre esses procedimentos podemos citar como os principais: 

a) Criação de novas unidades de atendimento ou pontos de re
presentação e melhoria dos pontos de venda; 

b) Agilização dos fluxos administrativos internos, para aten 
dimento mais ripido e eficiente; 

c) Maiór eficiincia e rapidez nos processos de reclamações e 
pagamentos; 

d) Manutenção de uma estrutura organizacional descentraliza
da; 

e) Acompanhamento posterior, com serviços permanentes; 

f) Preocupação com a forma de atendimento (atenção e dispos! 
çio dos funcionirios em prestar serviços) 

3.2 Estratigias relacionadas ao objetivo de manbte~ção da quali
dade dos serviços -

Algumas empresas citaram como estratigia bisica a substitui
çao ou modernização dos equipamentos e outros procedimentos 
que visam diretamente a manutenção de um padrão de qualidade. 

A maioria dos procedimentos estratigicos citados anteriormen 
te e que visam ao objetivo demelhorar o atendimento ao clien 
te e~tio relacionados tambim ao objetivo de melhorar a qual! 
dade dos serviços. 

3.3 Outros tipos de estr~tigia -

Algumas estratigias estio mais relacionadas a objetivos so
ciais ou macro-econ~micos: i o caso da CESP, que, devi~o a 
atual conjuntura do mercado de energia, moldou toda sua es
tratigia de acordo com os obj~tivos de economiza~ ou racion! 
lizar o produto. Dentro dessa conjuntura a função social po
de passar para primeiro plano e a empresa possui atualmente 
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como estrat~gia bãsica o atendimento das populações d~ baixa 
renda. Ela procura analisar cada caso individualmente, dando
prioridade aos projetos que têm condições de provocar maior 
impacto na ãrea econômica. 

Uma das empresas pesquisadas (TELESP) colocou como prioritã-. 
ria a seguinte estrat~gia: assegurar lucros nos negõcios aos 
menores preços possiveis, de modo.a atrair investimentos a~ 

setor e permitir a continua expansão dos serviços. 

Esse tipo de estrat~gia demonstra uma caracteristica ba$tan
te peculiar aos serviços publicas, ou seja, que a estratégia 
mercadolÕgica deve ser moldada de acordo com dois objetivos 
at~ certo ponto conflitantes: a necessidade de assegurar lu
cros de modo a atrair novos investimentos e a necessidade de 
manter os preços dentro de limites minimos, geralmente deter 
minados pela legislação. 

Esse conflito bãsico lucratividade x preços baixos deve ser 
solucionado mediante estrat~gias que visam maior eficiência 
e agilização da empresa, seja atrav~s de procedimentos admi-

. nistrativos seja atrav~s de procedimentos tecnolÕgicos. 

O Quadro nQ 14 fornece um resumo dos principais objetivos e 
estrat~gias mercadolÕgicas para as cinco empresas de serviços 
publicas. 



QUADRO NQ 14 

PRINCIPAIS OBJETIVOS E ESTRAT GIAS MERCADO L GICAS 

-. ·~ .. 

E S T R A T t G. I A S MERCADOLOGICAS ' PRINCIPAIS .: OBJETIVOS 

Criação de novas unidades, melhoria dos pontos de venda ~ - Aperfeiçoamento qualitativo 

Desenvolver maior eficiência operacional e agilização dos proce- .... 
Melhoria do atendimento v - ao cliente 

dimentos administrativos 

Descentralização organizacional 
~. 

-" Expansão qu'an:t i t·a ti v a da es trutur.a v - do mercado 

Manutenção de serviços permanentes - Desenvolvimento de hâbitos relacioj 
--

uso racional dos produtos/serviços

1 v 

Aperfeiçoamento da forma pessoal de atendimento 
serviçJ - Diversificação da oferta de 

-,. 

Substituição/Modernização de Equipamentos y 
·.• 

/ 
- Satisfação do consumidor 

tnfase nos projetos de maior impacto social e econômico 

... :r . 

. - ., . 1·.· 
-; 

: ., 

,. 

' ., 
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4; Diferenciação entre Marketjng PGblico e Marketing Privado -

O Quadro nQ 15 ordena os principais fatores diferenciadores entre 
o Marketing de serviços pGblicos e o Marketing das empresas priv! 
das, de acordo com a opinião das empresas pesquisadas. 

Os fatores mais citados iao aqueles que implicam uma restriçãD ou 
limitação ã atuação mercadolõgica das empresas de serviços pGbli
cos, em contraste com a maior liberdade ou flexibilidade de atua
çao nas empresas privadas. 

Essas limitações referem-se a: 

a) Estratigia Mercadolõgica -

As empresas d~ serviços pGblicos possuem menor flexibilidad~ · 
para desenvolver sua estratégia, sendo limitadas pelo compro

. missa social a que estão submetidas. A menor flexibilidade se 
reflete geralmente numa posição mercadolõgica mais cautelosa 
do que nas empresas privadas. 

b) Óbjetivos Mercadolõgicos -

Os objetivos mercadolÕgicos sao geralmente mais complexos e 
mais dif1ceis de serem definidos, devido ã sua maior amplitu
de ~ ao nGmero de interesses diversos a ~ue devem atender. 
São geralmente subordinados a politicas ou diretrizes superiQ 
res. 

·Por exemplo~ as diretrizes ge~ais do governo estabelecidas com 
vistas ã substituição do consumo d~ denivados de petrõleo por 
fontes renoviveis de energia afetam diretamente 6s objetivos 
mercadolÕgicos das cinco empresas pesquisadas. 

A complexidade dos objetivos esti ligada ao atendimento de uma 
gama maior de iriteresses, que se refletem muitas vezes em ob~ 
tivos ate certo 'ponto conflitantes. A empresa pode possuir CQ 

mo objetivos servir ao interesse pGblico, buscar a auto-sufi
~·. ciincia financeira, atender a interesses econõmicos ou mesmo 

a questões de Segurança Nacional; o que dificulta a definição 
dos objetivos mercadolÕgicos. 

' 

c) Composto MercadolÕgico -

Deve ~daptar-se is limitações impostas aos objetivos e ã es
tratégia mercadolÕgica, sofrendo restrições particularmente 
no que se refere ao produto e ao preço. 
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Mercado -

Se, por um lado, existe uma possibilidade maior de ~ontrole 
. de algumas variiveis referentes ao mercadb, devido ao cariter 

geralmente monopolista das empr~sas de servi.ços p~blicos, por 
outro lado, devido ao seu maior impacto sob.re o bem-estar p~
blico a expectativa do mercado i maior ocai~onando maiores di 
ficuldades para a manutenção da boa imagem dos serviços pres
tados. 

e) Lucratividade -

As restrições ã lucratividade foram um fator limitativo fre
quentemente lembrado entre as empresas de serviços p~blicos. 

De acordo com sua opinião, o Marketing de uma empresa privada 
tem sua estrutura totalmente adaptada ã maximização dos lu
cros: esta pode ser buscada atravis de dois parâmetros bisi
cos, ou seja, controle de custos e determinação de preços. 
Nas empresas de serviços p~blicos entretanto, a busca da maxi 
mização do lucro sõ pode ser obtida atravis do controle de 
custos, ji que os preços são estabelecidos oficialmente,fator 
q u e r e:s t r i n g e s u a a ç a o em d i r e ç ã o a o 1 u c r o . 

Apesar dessas caracteristicas comuns, que diferenciam o Marketing 
de Serviços P~blicos do Marketing das empresas tipicamente comer
ciais, i importante notar que mesmo no interior dos SerViços P~

blicos as variações são muito grandes, dependendo do setor que se 
considera. Existem setores que são. menos subsidiados pelo governo 
(caso das empresas de telecomunicações), ao passo que outros setQ 
res são considerados prioritirios sendo diretamente subsidiados. 
Essa diferença afeta a busca da lucratividade e a necessidade de 
buscar recursos de forma a poder reinvestir e expandir os servi
ços. 

Esse e um dos motivos pelos quais as empresas de telecomunicaÇões 
possuem um Marketing mais semelhante ao das empresas privadas 
(assemelhando-se :bastante aos grandes fabricantes de equipamentos 
eletrõnicos, por exemplo). 

Portanto, mesmo no interior dos serviços p~blicos, existe uma di
versidade muito grande de sistemas mercadológicos, donde se pode 
concluir por uma individualidade das caracteristicas de cada em
presa; apesar disso existem diversos fatores que sao comuns a esse 
tipo de empresas e que as distingue das demais. 

De uma maneira geral, existe nas empresas de serviços p~blicos um 
conflito bisico entre duas direções e onrle cada empresa deve bus-
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DIFERENCIAÇAO ENTRE O MARKETING DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS POBLICOS 

E O MARKETING PRIVADO -

MARKETING PUBLICO MARKETING PRIVADO 

- Menor flexibilidade para desenvolvimento de sua 
ESTRATEGIA estratégia Maior flexibilidade para desenvolvimento 

_MERCADO L OG I CA - Estratégia menos agressiva, mais cuidadosa. da es tra tégi a. 

- Estratégias devem levar em conta o compromisso 
social. 

- Objetivos mais amplos, mais complexos, geralmen Objetivos bem definidos, OBJETIVOS te subordinados a diretrizes governamentais. -
MERCADOLOGICOS Objetivos atendem a uma gama maior de interesse bem delimitados. -

! --
LUCRATIVIDADE 

Limitações a lucratividade, a qual so pode ser Marketing adaptado a 'estrutura de maximiza . 
atingida via redução de custos. çao de lucros. 

. 

Geralmente monopÕlio ou concorrência limitada. Geralmente 1 i v r e concorrência 
MERCADO Maior expectativa do publico, devido a maior ne -

cessidade dos bens. 

-

COMPOSTO L i mi té!ç·&-es -ao composto mercadolÕgico, pa-rti cu- ... M-a.i-or -li.berdade. pa.ra ... dete.rm-i nação do. com-

MERCADOLOGICO larmente quanto a produto e preço. posto mercadológico. 

~ 
F-

- . - .. ·::-·--·-.":"~ .-... -- ~--· -~ ............ -~--:--- -
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caro seu equilibrio prÕprio. Esse conflito bâsico pode ser defi
nido como: 

l} A necessidade de atingir uma receita razoãvel atravisde pre! 
taçio dos serviços, que permita superar as despesas e atrair 
novos investimentbs. Nesse aspecto as empresas caminham em 
direção das empresas tipicamente comerciais, onde a lucrati
vidade e colocada como principal objetivo. 

2) A prestação de um serviçó pGblico, quando os compromissos so 
ciais devem ser coloca~os em primeiro pl~no. Nesse caso, a 
empresa sofre uma sirie de limitações ã. s~a atuação mercãdo
lÕgica, que se reflete principalmente no seu composto merca
dolÕgico e no relacionamento com os seus d~versos pGblicos. 

' ' 

As ferramentas mercadolõgicas tradicionais, •de uso bastante 
adequado ãs empresas tipicamente comerciais devem portanto 
ser adaptadas tendo em vista e~se duplo carãter dos serviços 
pGblicos. 
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IV DISCUSSAO TEORICA - SUM~RIO E CONCLUSOES 

'·· 

' ' 
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A - RESUMO DAS PRINCIPAIS CONCLUSOES DA PESQUISA DE CAMPO: 

" . 

CARACTERlSTICAS BASICAS DOS SERVIÇOS POBLICOS 
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1. INTRODUÇÃO 

A amostra pesquisada constou de cinco empresas e nao pode por
tanto ser considerada numericamente representativa do universo 
das empresas de serviços públicos brasileiras. Apesar disso, 
sao empresas significativas não sõ em seus respectivos setores 
mas tambem no conjunto das empresas brasileiras de qualquer~ 

mo (45). 

Pelo vulto dessas empresas e pela importância de cada uma de
las no seu setor, a pesquisa pode fornecer insumos para uma 
interpretação global do marketing de Serviços Públicos no Bra 
sil. Embora evitando generalizações definitivas, procuramos e! 
tabelecer um conjunto de caracteristicas comuns aos serviços 
públicos brasileiros, contrastando-os com as empresas e bens 

de carãter comercial e privado e salientando as diferenças en 
tre os dois tipos de comercialização. 

A figura nQ 13 fornece um esquema simplificado das principais 
caracteristicas da comercialização dos serviços públicos. 

2. NATUREZA DOS SERVIÇOS 

Os serviços públicos caracterizam-se pela maior premência so 
cial, pelo fato de atenderem a uma necessidade mais bãsica e 
imediata da população. São bens considerados fundamentais para 
o desenvolvimento econõmico do pais, contribuindo para o cres
cimerto do mercado de inúmeros produtos e serviços. 

Esse carãter de necessidade reflete-se em diversos aspectos da 
comercialização dos serviços públicos: na estratégia mercadolõ . -
gica, que passa a ser mais dependente de fatores macro-sociais) 
e na maior expectativa do publico com relação a esses bens. 

A natureza dos serviços públicos e tambem de carãter predomi 
nantemente intangivel, como aliãs em qualquer tipo de serviço, 
variando as empresas apenas quanto ao grau de intangibilidade. 

,t A,., c o n j u g ação desses do i s fato r e s - i n ta n g i b i 1 i da de e n e c e s s i d ~ .. ~ . 

de - requer um maior cuidado na elaboração da estratégia mer-
cadológica e na comunicação com o mercado. 

(45) Ver Quadro nQ 6, parte III: 11 Dados Gerais sobre as 5 Com 
panhias 11

• 
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Al~m disso, as empresas de serviços p~blicos geralmente comercia 
lizam um n~mero muito grande de bens, inter-relacionando-se ser 
viços e produtos, atividades básicas e ·complementares (exem -
plo mais tlpico ~o caso dos Correios)~ sendo diflcil o estabe 
lecimento de fronteiras rlgidas. 

3. O MERCADO 

O mercado - alvo das empresas de serviços p~blicos é a popula
ção global de uma determinada ãrea geogrãfica, não podendo es 
sas empresas se concentrar em alguns segmentos do mercado em 
detrimento de outros. 

A abordagem do mercado e, em princlpio, orientada para propor
cionar um atendimento ~eral e abrangente, dal resultando res-
trições ã segmentação ~o mercado. Embora exista, na maioria 
das vezes, uma classificação dos consumidores em alguns seg -
mentos bãsicos, a elaboração de uma estratégia especÍfica para 
esses segmentos deve levar em consideração crit~rios comerciais 
e sociais, simultaneamente. 

Existem casos - a Rede Ferroviãria Federal, por exemplo - em 
que os segmentos de mercado mais enfatizados são justamente os 
de maior prem~ncia social (o transporte suburbano e o de car 
ga) e que oferecem portanto perspectivas de menor rentabilida
de. Em outros casos, os segmentos de mercado mais enfatizados 
são aqueles que melhor se adaptam ~ politica econbmica global 
do pais. 

Devido ã necessidade dos serviços pilblicos e ã dificuldade p~ 

ra atender adequadamente a demanda, são frequentes nessas em
presas as situações em que predomina o merc~dn vendedor, ou s~ 
ja, a demanda-potencial supera a oferta dos principais servi -
ços. 

Em nossa amostra, du~s empresas possuem características tipi -
cas de mercado vendedor - os Correios e a Rede Ferroviária Fe 
deral - e apenas na Companhia Telefônica da Borda do Campo se 
configura Uma situação tipica de mercado comprador. 

Tudo indica entretanto que, em diversos tipos de serviços pu -
blicos, jã esteja se delineando uma evolução do mercado vende
dor para o mercado comprador. 
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No caso dos serviços publ icos ,·à existencia de um excesso de 
demanda ~ encarada como uma limitação e consiste num dos prin
cipais problemas da irea mercadol5gica. 

4. O PREÇO DOS SERVIÇOS POBLICOS 

As tarifas dos serviços públicos sao enquadradas na legislação 
éspecifica do seu setor, sofrendo portanto maior influência de 
fatores externos. O ~usto do serviço constitui um dos princi -
pais parâmetros para a determinação d~ tarifa. 

Como conseq~ência, as empresas de serviços publicas sofrem maio 
res restrições i sua busca de lucratividade, apoiando-se prin
cipalmente numa redução de custos. Essa situação difere das e~ 

presas tipicamente comerciais, que podem basear-se mais na 
lei da oferta e da procura, buscando a lucratividade atrav~s 

de duas vias principais:' a determinação dos preços e a conten
ção dos custos. 

Pode ocorrer nos serviços publicas que o prõprio custo do ser
viço seja subsidiado pelo governo: e o caso da Rede Ferroviã -
ria Federal~ cuja tarifa de transporte suburbano era fixada em 
Cr$ 3,00 (1980) enquanto o s~u custo era calculado em Cr$8,00. 
Embora e~se seja um caso extfemh, ilustra a subordinação da 
pol~tica de preço~ .. â~. diretrizes sdperiores ·e aos objetivos 
s~'C i a i s da ~i'npres~_ .• 

A tend~rd:i a a tua·i" e~'fretanto e d(t lima 1 i beração ma i o r ríos pr~ 
;;~::. - ...... . . 

ços d·os gerviços p'Ú'blí'tos, em déterminados setores, para que 
essas empresas possam atingir maior autonomia financeira. tssa 
elevação dos preços pode no entanto ter repercussões a nivel 
de mercado, alterando substancialmente a demanda pelos servi -

ços. 

5. DISTRIBUIÇAO E COMUN1CAÇAO 

As vias de distribuição mais frequentemente utilizadas na em
presas de serviços publicas são: 

- os canais pr5prios (Escritõrios, Postos de Serviços,Agências 

ou Lojas das pr5prias empresas). 

- a via direta (por exemplo, o telefone, no caso das companhi~ 

telefÔY)icas). 
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Os 6rgãos de distribuição exercem papel de destaque na comuni
caçao dos serviços publicas. Na CESP, por exemplo,aproximada -
mente 70% da comunicação é realizada mediante os pr6prios 'fun
cionãrios dos escrit6rios de distribuição: eles divulgam os 
serviços, prestam esclarecimentos e orientação técnica. 

Diversos fatores limitam a comunicação nos serviços publicas , 
entre os quais~ a utilidade e necessidade intrfnseca aos servi 
ços publicas, a existencia de demanda reprimida, a limitação 
dos recursos e a maior 11 Visibilidade 11 das empresas de serviços 
publicas. 

Por esses motivos, a promoçao dos serviços estã mais ligada J 
promoção da imagem da empresa. Jã foi citado anteriormente co 
mo exemplo de promoção tlpica dos serviços pilblicos o Museu do 
Telefone da TELESP, que promove simultaneamente a imagem' da em 
presa e dos seus serviços, cumprindo simultaneamente um obje
tivo promocional e um objetivo social. 

6. OBJETIVOS E ESTRATEGIAS MERCADOLOGICAS 

Os objetivos mercadol6gicos nas empresas de serviços p0hlicos 
são mais afetados por fatores externos, polfticos, sociais ou 
macro-econ5micos. 

O ape~feiçoamento da qualidade dos serviços/produtos ~o obje
tivo de m~ior destaque nos serviços publicas, constituindo- se 
~má cohd{çã6 b'sica para uma futura expansão do mercado. En
tre as causas da maior importãncia do fator qualitativo, pode
mos citar: a necessidade de superar a dist~ncia entre demanda 
p6téhtial e oferta dispon1vel, a necessidade de promov(;r uma . 

. iinàgéin .. ê6hriâVel da empresa como instituiçã'o e a necessidade 
a~ adq~~rir maior eficiencia nos processos de produção e comer 
t1alizaçio, reduzindo concomitantemente os cust6s. 

Outros objetivos bastante citados entre as empresas de no'ssâ~ 

amostra estão ~elacionados ã educação do consumidor, no senti
do de desenvolver hâbitos mais racionais de consumo. 

Como conseqtlência, as estratégias mercado16gicas visam propor
cionar maior eficiencia no atendimento e manter um determinado 
padr~o de qualidade, mais do que expandir o mercado ou conqu~ 

tar novas faixas de consumido~e· 
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Como exemplos de estratégias tipicas nos serviços públicos p~ 

demos citar: 

Expansão dos pontos de venda e agilização do atendimento(Cor 
reios). 

Descentralização da estrutura organizacional, proporcionando 
atendimento mais râpido e eficiente aos assinantes (TELESP). 

Acompanhamento posterior, através de serviços permanentes 
{CESP). 

Substituiçio e modernização da frota de material rodante(RFF) 

Agilização e expansão dos meios de atendimento e melhoria 
da forma pessnal de atendimento {CTBC). 

7. PRINCIPAIS CONCLUSOES SOBRE O MARKETING DE SERVIÇOS POBLICOS 

A limitação é o fator-chave que caracteriza o Marketing de Se! 
viços Públicos e o distingue d~ Marketing de bens comerciais e 
privados. O compromisso social a que essas empresas estão sub
metidas conduz a uma série de restrições, entre as quais: 

Controle no uso da comunicação e maior criticismo por parte 
do publico. 

Menor flexibilidade na definição dos objetivos mercadolõgi -
cos. 

Fixação externa dos preços e restrições ao objetivo de lucra 
tividade. 

Limitações quanto ao produto: serviços e produtos básicos sao 
pr.eviamente determinados. 

Limitações quanto ao mercado: necessidade' de fornecer um aten 
dimento mais amplo e abrangente, de onde decorrem restrições 
i segmentação do mercado. 

As cinco empresas pesquisadas, embora concordando na existencia 
de uma preocupação mercadológica bem clara por parte dos servl 
ços pilblicos, reconhecem esse conjunto de limitações. Dai de -
corr~ que o Marketing dessas empresas assume um carãter mais 
cauteloso e voltado principalmente a duas direções: o melhor 
conhecimento do seu mercado e o aperfeiçoamento do atendimento 
ao cliente. 

O Marketing estã mais associado ~ melhoria ou manutençio de um 
determinado padrão de qualidade e ~ preocupaçio com a mudança 
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de hibitos dos consumidores, visando tornar mais racional o 
uso de seus produtos/serviços. 



B - CONSIDERAÇDES TEORICAS SOBRE AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS 

ENTRE DUAS TIPOLOGIAS DE FENOMENOS MERCADOLOGICOS 

158 
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1. DEFINIÇAO DE DUAS TIPOLOGIAS BASICAS 

Na Introdução TeErica (Figura nQ 6) utilizamos tris escalas 
para representar tris parâmetros bisicos: tangibilidade x i! 
tangibilidade, ·comercial x social e micro x macro. Ao longo 
dessas tris escalas representamos os diversos tipos de bens 
e serviços e observamos que existe uma correlação entre as 
entidades situadas no me~mo lado dessas escalas, configuran
do assim duas esferas ou doi~ conjuntos bisicos de fen~menos 

mercadolEgicos: 

a) O tipo Comercial~ Micro, Tanglvel (ou CMT), abrangendo os 
fen~menos situados na esfera esquerda e 

b) O tipo Social, Macro, Intangfvel (ou SMI), abrang~ndb· o~ 
fen5menqs situados na esfera direita. 

Conforme ji foi observado, a teoria mercadolEgica e mais di
rigida e adaptada i esfera de cariter come~cial, micro, tan
glve\ embora nos ijltimos anos tenha havido um crescimento 
senslvel do campo do Marketing. Esse crescimento pode ser 
constatado por diversas tendincias crescentes no interior da 
teoria mercadolEgica, como a polimica s6bre a ampliaçio do 
conceito de Marketing, as abordagens especlficas do Marketmg 
de Serviços e a importância crescente dos estudos macro-mer
cadolEgicos. 

As prõprias empresas situadas na esfera CMT estão se tornan
do mais senslveis a alguns aspectos tradicionalmente consid~ 
rados tlpicos apenas das empresas pertencentes ã esfera di
reita. Uma ilustração significativa dessa tendincia e o fato 
de ter sido proposto (Arndt, 1979) um quinto P - Polftic~ 

em adição aos quatro Ps do composto mercadolEgico, demons-- . 
trando uma importância crescente desse fator na estratégia 
me~cadolEgica de qualquer tipo de empresa. . 

I• 

A tendincia atual e_de crescimento do campo do Marketing, de 
forma que ele possa abranger todo o conjunto de fen~menos 

compreendidos ao longo das tris escalas. 

Na medida em que se opera esse crescimento, a perspectiva de 
~bser~aç~o dos fen~menos das duas esferas e alt~rada, de ma
neira que possam ser compreendidos e interpretados ã luz de 
uma teoria ijnica, mais geral e abrangente. Os conceitos e o 
ferramental tradicionalmente utilizado devem ser modificados 
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de forma a torni-lo adaptivel ao novo conjunto de fen~menos . 

Nosso propósito ê definir um conjunto de caracteristicas que 
sirvam para compor o conjunto social~ macro, intánglvel - no 
qual estão inclu1dos os serviços públicos - e diférencii-lo 
do conjunto CMT. Para isso foram utilizados os insumos forne
cidos pela pesquisa teórica e pela ani1isé das caracteristi -
cas mercadológicas das cinco empresas de serviços públicos 
brasileiras. 

Os Quadros iQ 16 (A e B) fornecem as principais caracterlsti
cas das duas esferas de fen~menos (CMT e SMI) definindo um 
composto mercadológico especifico para cada uma delas. 

O Quadro 16 A distingue os principais aspectos relativos aos 
três sub-compostos mercadológicos, a saber, sub-composto de A 
presentação, sub-composto de Distribuição e sub-composto de 
Comunicação. O Quadro 16 B considera outras variãveis signifi 
cativas para a distinção das duas tipologias: a estrutura dos 
Õrgãos mercadológicos, o tipo de mercado, os objetivos e a e~ 
tratêgia mércadolõgica e as caracterlsitcas gerais do Marke -
ting. 



PREDOMINÃNCIA CMT PREDOMINÃNCIA SMI 
(COMERCIAL,MICRO,TANGfVEL) (SOCIAL,MACRO,INTANGfVEL) 

-
NATUREZA DO - Natureza objetiva,. material, independente das - Natureza intangfvel (ação, dese"llenho ·ou esforço). 
PRODUTO/SERVIÇO instituições ou pessoas que os produzem, - - Existência intimamente I igada as instituições ou - Predominância de caracterfsticas tangfveis. pessoas que os praticam. 

CARACTER fSTI CAS - Caracterfsti cas exteriores bem definidas ( 1 j-, - Caracterfsticas exteriores menos definidas> for 
EXTERIORES mi tes ffs i cos, marcas, embalagens e rótulos). necem algumas "pistas" tangTveis (ambientes, uni 

formes, logotipos, etc ••• ) • -- Maior consenso na percepção dos produtos. 
.. ~ . Possibilrdade de medi r, quantificar e descre - O i ve rs i da de., de imagens na percepção dos serviços. -

SUB-COMPOSTO DE ver precisamente os produtos. - Dificuldade para se medir, quantificar e descre-
APRESENTAÇ~O ver precisamente os serviços. 

VALOR - Preço. -Taxas, tarifas, honorários, contribuiçÕes, encar 
' MONETARIO Estabelecido gos, etc ••• v - de acordo com oferta X demanda. - Maior número de v ar i âve i s interferem na determi., · -Maior objetividade na determinação dos -preços. nação dos preços; menor objetividade. 

- Lucratividade é critério básico. Maior influência de fatores extrfnsecos; I imita -
çoes externas ( I eg i sI ações especTficas e ot.jeti . vos sociais ou macro-econômicos). 

POS-COMPRA . - Gar.antia e assitência técnica dos produtos, - Necessidade intrfnseca de continuidade cios St!r 
com objetivo de repetição de compra. viços. 

- Satisfação pós-compra tem como objetivo garantir 
c~nfiança do cliente e fixar imagem da organiza= 
çao. 

- - Importância da qua I i da de dos serviços. 

- Distinção nftida entre produção e distribui - - Superposição de aspectos ligados. à produção e 

SUB-COMPOSTO DISTRIBUIÇÃO ção. . distribuição. DE - Existência de g~aior número de intermediários. - Menor número de intermediários; canais de di s 
- Alternativas mais diversificadas de canais de tribuição mais I i gados às organizações produtivãs. 

distribuição. - AI ternativas menos diversificadas. 

SUB-COMPOSTO DE COMUNICAÇ~O - Importância da propaganda impessoal e da pr2_ - Importância do contato di reto e pessoal e das ~ 
moção de vendas. tividades de relações pÚb I i cas. 

-Utilização mais i·ntensiva dos meios de comu - Fatores limitativos para a comunicação: a predo 
nicação de massa. minância de aspectos inta~gTveis e a preocupaçãõ 

- Aspectos tangrveis favorecem a comunicação. com o impacto social e macro-econômico. 
- Propaganda mais dissociada da imagem da org~ - Propaganda mais associada à imagem da organiza-

nização produtiva. ção produtiva. 

QUADRO N~ 16-A - DISTINÇ~O ENTRE 2 TIPOS BASICOS DE COMPOSTOS MERCADOLOGICOS 
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A ESTRUTURA MERCADOLOGICA 
INTERNA 

o 
MERCADO 

TIPOS DE 
CLIENTELA 

MONOPOLIO X 
L I VRE CONCOR 

·RtNCiA -

OBJETIVOS E ESTRATtGIA 
MERCADOLÓGICA 

CARACTERf$TICAS GERAIS 
DO MARKETING 

PREDOMIN~NCIA CMT 
(COMERCIAL,MICRO, TANGfVEL) 

- Funções mercadolÓgicas mais definidas, 
mais·concentradas em um orgao come.!:_ 
cial ou mercadolÓgico. 

- Maior ênfase nas atividades comerciais. 

-Clientelas mais específicas e determi
nadas. 

- Grau mais acentuado de segmentação do 
mercado. 

- Predominância de situações de 
concorrência. 

1 i vre-

- Objetivos mais simple~, definidos e 
internos à firma. 

- Objetivos mais relacionados ao incr~ 

mento das vendas e da lucratividade. 
-Maior flexibilidade para definição dos 

objetivos e desenvolvimento da estr~ 
tégia. 

- Dados, teoria das uhidades individuais 
(firmas e indivíduos). 

- Marketing encarado como açao 
ra 1 • 

uni late 

PREDOMIN~NCIA SMI 
(SOCIAL, MACRO, INTANGfVEL) 

- Funções mercadolÓgicas menos estrutu 
radas, mais fragmentadas entre diver 
sos Órgãos da empresa. -

- Maior ênfase nas atividades de 
1 ações ·püb 1 i cas. 

r e 

- Clientela mais ampla e diversificada. 

-"Limitações a segmentação do mercado; 
orientação mais global e abrangente. 

-Predominância de situações monopolís 
ticas ou acordos entre produtores~ -

~ Dificuldade para definição dos obj~ 
tivos; atendem a mÚltiplos interes
ses; internos e externos. 

- Maior dependência de objetivos ma 
cro-mercadolÓgicos e preocupaçao com 
os benefícios sociais. 

- Restrições ao objetivo de maximiza
ção dos lucros. 

- Maior grau de agregação; perspectiva 
dos sistema social global. 

- Marketing encarado como interação. 

QUADRO N~ 16-B: OUTRAS VAR!i\VEIS IMPORTANTES NA DISTINÇÃO DAS DUAS TIPOLOGIAS B~SICAS 
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2. DISTINÇAO ENTRE OS DOIS TIPOS DE COMPOSTO MERCADOLOGICO 

2.1. Sub-Composto de Apresentação 

2. 1. 1. Natureza do Produto/Serviço 

Os bens tipicos da esfera CMT possuem natureza OQ 
jetiva, material, tangivel. Os produtos são dest~ 
cados das instituições ou pessoas q~e os produzem 
Num produto tipico dessa esfera, uma caixa de sa-

. bão em pÕ, por exemplo, pode-se facilmente consta 
tar essa natureza material e objetiva; ela possui 
existência independente e destacada da empresa 
que a produz. Embora diversos serviços, de natur! 

za intangivel, tenham servido de suporte ã sua 
produção e comercialização, o produto final e des 
tacado, objetivo e tangivel. 

Na esfera direita predominam os serviços, que po~ 

suem natureza intangivel e cuja existência estã 
intimamente ligada ãs pessoas ou instituições que 
os praticam. Aqui, inversamente, são os produtos 
que servem de suporte ã comercialização dos servi 
ços. Um exemplo tipico dessa esfera são os servi
ços de ensino (publico ou privado), nos quais se 
salienta claramente a ~atureza intangivel, o cari 
ter, ação, desempenho ou esforço e a natureza in
dissociãvel da instituição e pessoas que o exer

cem. 
2.1.2. Caracteristicas Exteriores 

Os produtos da esfera CMT possuem caracteristicas . 
exteriores bem definidas, limites fisicos preci -
sos e outros sinais sensiveis evidentes como rõtu 
los, marcas, embalagens, que os caracterizam e di 
ferenciam tornando-os facilmente perceptiveis ao 
consumidor. Retomando-se o exemplo da caixa ~e sa 
bão em pÕ, ela e facilmente diferenciada através 
da embalagem, da marca e da cor. Essas caracteri~ 
ticas exteriores p~rmitem que esses produtos pos
sam ser descritos precisamente ou ate quantifica
dos; essa objetividade traz como consequência 
maior consenso na percepção dos produtos. Emb9ra 
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as preferências das donas de casa sejam bastante 
variãveis no tocante ãs diversas marcas de sabão 
em po, e mais fãcil no entanto chegar-se a um 
consenso com relação ã caracteristicas fisicas
forma, cor, tamanho da embalagem-ou mesmo quanto 

. . 

a caracteristicas especificas de cada marca, co
mo aroma, consistência e assim por diante. 

Na esfera social, macro, intangível predominam
os serviços, que não possuem caracteristicas ex
teriores bem definidas 1 trazendo como conseqUên
cia maior subjetividad~ em sua percepção e avall 
ação. r mais dificil medir, quantificar e descr~ 
ver precisamente os serviços. Eles são avaliados 
atrav~s de alguns sinais tangíveis como os ambi
entes, uniformes~ logotipos e assim por diante. 

Os serviços públicos pesquisados constituem exe~ 
plos de bens intangiveis: os prõprios serviços -
telefônicos, que fornecem uma "pista" concreta e 
tangivel - o aparelho telefônico-colocam ã disp~ 
sição do cliente um bem essencialmente intangí -
vel, ou seja, uma conexão ou uma via entre dois 
pontos. 

2.1.3. Valor Monetãrio 

Do lado da esfera comercial, micro, tangível, os 
preços sao estabelecidos de acordo com a lei da 
oferta e procura, sendo a lucratividade o crit~
rio bãsico na determinação dos preços. A busca -
pela lucratividade ê limitada apenas pelas condi 
ções do mercado ou pela concorrência. Em função 
das características mais concretas dos produtos-•. 
e da existência de concorrentes, decorre maior -
objetividade na determinação dos preços. Reto. -

mando-se o exemplo do sabão em põ, existe uma 
certa faixa em torno da qual variam os preços~de 

acordo com as características fisicas do produt~ 
a faixa de mercado ao qual ~ dirigido, a conco~
rência e assim por diante. A objetividade no en
tanto ê maior e o prõprio consumidor pode mais 
facilmente comparar os diversos preços, avalian-
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do-se caracteristicas como peso, qualidade, etc. 

Do lado da esfera social, macro, intangivel, a i! 
fluência de variiveis exõgenas i mais frequente , 
o que se reflete ~a determinação dos preços. As 
tarifas podem ser pré-determinadas por legisla 
ções especificas, como i o caso dos serviço~ pu
blicas brasileiros, ou podem ser limitadas pelos 
próprios objetivos de atendimento social, como e 
o caso das organizações de as~istincia. social ou 
das organizações de cariter religioso. Embora por 

~ ~azões diversas, ocorrem freque~temente limitações 
i b~sca da lucratividade. 

f I 

tm fUnção da predominância de caracteristicas in-
tangfveis e do maior numero de variãveis que int~r 

ferem na determinação dos preços, existe menor o.!?_ 
jetividade, dificultando a comparação entre os 
preços. No caso das Fundações e dos prBprios ser 
viços pOblicos, objetivos conflitantes interferem 
na determinação dos preços, visto que essas orga
nizações devem atender a interesses sociais ou pQ 
blicos e, simultaneamente, buscar a auto-suficiên 
cia financeira. 

2.1 .4. Serviços Pôs-Compra 

A intensidade e o significado dos serviços põs-c~ 
pra varia ao longo· das três escalas da Figura nQ 
6. No extremo esquerdo - bens de consumo pereci -
veis e semi-dur~veis - quase não ~xiste acompanh~ 

mento posterior ou serviços de pôs-compra; ã medi 
da em que caminhamos para os bens de consumo duri 
veis ou para especialidades, diversos serviços 
põs-compra passam a ser oferecidos, consistindo 
principalmente de garantia e assistência têcnica 
aos produtos. 

Caminhando para a esfera direita a necessidade de 
continuidade torna-se mais premente, pela pró 
pria natureza dos serviços. A noçio de continuid! 
de ou periodicidade incluida nos bens dessa esfe
ra conduz a uma ênfase maior nos serviços põs-co~ 
pra. 
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Podem ser citados exemplos ilustrativos dentro dos 
pr6prios serviços pGblicos: a CESP coloca como um 
dos principais itens de sua estrategia mercadolÕgl 
ca a·venda de um serviço permanente, ou seja, a 
empresa não se preocupa apenas em instalar a ener
gia para o consumidor, mas quer tambem ter condi
ções de acompanhar post~riormente, atraves de ser-
viços permanentes. Da mesma forma, 
serviços telefSnicos não consideram 
terminado após colocarem o telefone 
cliente~ mas querem tambem orientar 
difundindo suas diversas utilidades 
seu uso. 

as empresas de 
o seu trabalho 
na casa do 
sua utilização, 
e expandindo o 

2.2. Sub·Composto de Distribuição 

No tocante i distribuição, a caracterfstica diferenciado
ra mais importante entre os dois tipos de fenSmenos con -
siste no grau de conexão entre as atividades de pr~dução 
e distribuição. 

Na esfera esquerda a produção ª mais separada da distri -
buição o que possibilita a exist~ncia de maior n6mero de 
intermediarias ~ atacadistas, varejistas, etc. ·entre o 
produtor e ~ consumidor. Como os produtbs são mais desta
cados do produtor, os canais de distribuição são mais di 
versificados e as vias indiretas utilizadas mais intensa
mente. Os bens de consumo pereciveis constituem os exem -
plos mais tfpicos da dissociação entre produçãci e distri
buição, com a consequente diversificação, dos canais de 

distribuição. 

Na esfera direita existe uma conexao mais intima entre p~ 
dutor e serviço e., consequentemente, entre produção e 
distribuição. Dai resultam as seguintes caracteristicas: 
canais de distribuição menos diversificados, utilização 
mais intensiva da via direta e dos canais ligadas ã pro
pria estrutura da empresa. Um exemplo tipico dessa esfera 
são os serviços de .ensino, nos quais aparece mais clara
mente a superposição dos aspectos de produção e distribui 

çio. 
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Mesmo na esfera de serviços ent~etanto a distribuição PQ 
de ser facilitada pelo desenvolvimento de alguns "produ-: 
tos", que permitam uma representação tangivel e possibj_ 
litem sua separação do produtdr. Dessa forma os serviços 
podem adquirir caracteristicas mais prõximas da esfera 
comercial, micro, tangfvel, facilitando o uso de interme 
diãrios e a diversificação dos canais. Jã foi citado an
terio~mente (46) o exemplo do cartão de cr~dito, o qual, 
constituindo uma representação tangivel do serviço de 
cr~dito, permitiu aos bancos expandir o seu mercado geo-

.grâfico. 

De acordo com James H. Donnelly Jr. (46) os serviços PQ 
dem ser classificados para fins de distribuição em dois 
tipos: 

a) serviços que requerem necessariamente contato direto 
entre vendedor e comprador (por exemplo, serviços mé
dicos, legais e de ensino). 

b) serviços que não requerem necessariamente contato di
reto e uma representação tangivel pode existir, possj_ 
bilitando o uso de intermediãrios (por exemplo, ban
cos). 

As prõprias empresas de serviços publicas poderiam ser 
ser incluidas nesse segundo grupo, em graus variãveis . 
Nas cinco empresas pesquisadas ª possfvel uma separaçao 
entre a produção e a distribuição e uma diversificação 
razoãvel dos ca.nais. Apesar disso, somente a CTBC possui 
u .m e s q u em a de d i s t r i b u i ç ã o ma is d i v e r s i f i c a d o e ma i s " e x 
teriorizado'' enquanto as demais utilizam.preferencialme~ 
te as vias diretas e os canais prÕprios. 

2.3. Sub·Composto de Comunicação 

(46) 

Com relação â comunicação existem algumas diferenças bâ
sicas entre as duas esferas de fen5menos. 

Na ~sfera CMT a propaganda g facilitada pela predominin
cia de aspectos tangiveis: o fato de existirem produtos 

Ver James H.Donnelly Jr. - "Marketing Intermediaries in 
channels of Distribution for Services" - Journal of 
Marketi~g, vol. 40 - jan.76 - p.55-57. 
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concretos~ com formas ffsicas definidas, que podem ser 

descritos, fotografados ou filmados favorece a comunica

çao. 

Esta adquire um cariter mais impessoal visto que o prod~ 

to pode ser facilmente destacado da imagem da organiza

ção produtiva; são utilizados mais intensamente os meios 

de comunicação de massa ou as promoções no ponto de ven

da. As empresas situadas nessa esfera atribuem uma impor

tância acentuada ã comunicação sendo que, geralmente, re 

cursos consideriveis são reservados a essa irea. 

Na esfera SMI as caracter1sticas são diversas: devido a 

natureza intangivel e inseparivel dos serviços, a propa
ganda esti mais associada ã imagem da organização como 

um todo. Dai decorre uma import~ncia maior do contato di 

reto e pessoal e aa função de Relações Públicas. 

A predominância de aspectos intang1veis dificulta a comu 

nicação: não existem produtos concretos que pbssam ser 

mostrados ao público em todas as suas caracter1sticas fi 

sicas. A propaganda fornece algumas "pistas 11 tang1veis , 

que podem ser mais facilmente comunicadas, como o ambie~ 

te fisico da empresa, seus funcionãrios, os logotipos e 

assim por diante. Da mesma forma que na distribuição, o 

desenvolvimento de 11 produtos 11 ou entidades tangiveis que 

possam permitir uma representação sens1vel dos serviços 

~ decisiva na comunicação dos serviços. 

Alem do fatorintangibilidade, a predominância de aspectos sociais e 

macro-econômicos reflete-se em algumas caracteristicas da comunica -
ção: a propaganda ê mais cautelosa em função da.consideração de as
pectos eticos e da maior expectativa do rúblico. Ao mesmo tempo em 
que se preocupa cow a promoção dos serviços, a comuni~ação deve se 

preocupar tambem com a promoção da imagem global da empresa realçan

do sua função social ou econ6mica. Frequentemente existem limitações 
para utilização dos recursos na ãrea de comunicação. 

2~4. Distinções entre outros itens mercadol5gicos 

Outros itens mercadol5gicos foram considerados no Quadro 
16 B e, embora essas distinções não sejam vãlidas para al 

guns tipos de serviço constantes da esfera direita da Fi

gura nQ 6 (esfera social, macro, intang1vel), tais como, 



169 

serviços privados diversos, serviços de consultoria, age~ 

cias de publicidade e outros, que não são necessariamente 
subordinados a objetivos de carãter macro-social, são no 

entanto vâlidas para a maioria dos bens constantes dessa 
esfera. 

2.4.1. Estrutura 

As empresas da esfera SMI t~m maior dificuldade em 

atribuir todas as funções mercadológicas a um uni

co orgao; as funções de Comunicação, particular -
mente, são separadas e delegadas a um órgão incum

bido das funç6es de Relações Publicas e de Comuni
çào em geral. 

Nas cinco empresas pesquisadas existe um Departa -

menta (ou Assessoria) de Comunicações ou de Rela -

ções Publicas, ligado â Presid~ncia ou Vice-Presi

dência. Esse Órgão cuida dos aspectos gerais da Co 
municação, fornecendo as diretrizes ao órgão come! 

cial, no que tange ã comunicação de serviços espe
cfficos. Muitas organizações tfpicas da esfera di 

reita, como organizações religiosas, hospitalares, 
cientfficas, ensino publico ou privado, não possu~ 
um órgão comercial definido e estruturado, embora 
exerçam atividades mercadológicas de forma mais di 
fusa e fragmentada. 

Philip Kotler e William Mindak (47) chamam a aten
ção para o fato de que organizações como hospitais, 
escolas, têm tradicionalmente bem. estabélecidas as 

funções de Relações Publicas e que o interesse pe
la funçãa mercadológica surge mais tardiamente. E~ 

sas organizações tfpicas da esfera SMI - geralmen

te ja possuem um diretor de Relações Publicas an
te s de r e c o n h e c e rem a n e c e s s i d a d e d o t~ a r k e t i n g . Q u ~ n 
do emerge o problema mercadológico a administração 
pode escolher entre expandir as responsabilidades 
de Relações Publicas ou estabelecer posições sepa-

(47) Philip Kotler & William Mindak - "Marketing and Public 
Relations" - Journal of Marketing -. vol. 42, out. 1978. 
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radas para o Marketing. 

No artigo citado, os autores mostram a evolução 
dos campos do Marketing e de Relações P~blicas: 

'a) ~1arketing 

----;:>VENDAS --?>VENDAS DEPTQ COMPANHIA 
PROPAGANDA PROPAGANDA;~ DE --7 ORIENTADA 

PESQUISA MARKETING PARA O 
DE MERCADO MERCADO 

b) Relações P~blicas 

CONTATO, CONTATO DEPTQ DE 
CONTATO--)> PUBLICI ~ PUBLICI --7 RELAÇOES 

COt1PANHIA 
~ORIENTADA 

PARA O 
POBLICO 

DADE - DADE, - PUBLICAS 
PESQUI-
SA 

No primeiro caso o campo do Marketing evolui de 
uma organização tradicionalmente dedicada ãs ven
das, passa por vãrios estagias assumindo funções 
como propaganda ~·pesquisa de mercado, forma um 
Departamento de Marketing que passa a coordenar 
todos os instrumentos do composto mercadológico e 
chega ao ultimo estagio, quando a empresa adota u 
ma filosofia voltada para o consumidor. 

No segundo caso, o campo de Relações PUblicas evo 
lui de uma organização tradicionalmente voltada 

a o c o n tato pessoa 1 a tê torna r-se. um a c o m p a n h i a vol 
tada para o P~blico, assumindo ao cabo de vãrios 
estagias, funções de publicidade, pesquisa e ou

tras. 

O primeiro caso de evolução, de vendas ate uma 
companhia orientada para o mercado, ê mais tlpico 
das empresas situadas na esfera CMT, enquanto o 
segundo caso se adapta melhor âs empresas da esf! 

-ra SMI. Nesse segundo tipo de empresas contudo e 
crescente o interesse pelas funções mercadolÕgi -
cas, conforme ja observam os autores citados. As 
empresas de serviços p~blicos pesquisadas enqua -
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dram-se melhor no tipo b de evolução, que vai do 
contato pessoal at~ uma Companhia voltada ao p~ -
blico; o setor comercial dessas empresas estã no 
entanto adquirindo import~ncia crescente e ten-. 
de a assumir funções mercadológicas mais amplas e 
diversificadas. 

2.4.2. O Mercado 

As caracteristicas mais not~veis na esfera esque~ 
da são: a predominância de situações de livre-con 
corrência e o grau mais acentuado de segmentação 
do mercado. As empresas dessa esfera definem os 
seus mercados - alvo em termos de alguns segmen -
tos especificas e determinados, norteando a esco
lha desses mercados pelo critério de lucrativida
de. 

Na esfera direita -existem restrições ã segmenta -
ção do mercado e predominam as situações de monQ 
pÕlio ou acordos entre produtores. O mercado e 
constituido por uma clientela mais ampla, defini
da muitas vezes em termos de ãrea geográfica, co 

mo é o caso das empresas de serviços p~blicos;das 
organizações politicas e religiosas. 

2.4.3. Objetivos Mercadológicos 

Na esfera CMT os objet~os seguem critérios inter
nos ~ firma e são d~finidos geralmente em termos 
de incremento das vendas e da lucratividade ou da 
conquista de uma determinada faixa de mercado; as 
estrat~gias mercadológicas são mais agressivas e 
expansivas .. 

Do lado SMI os objetivos são mais dependentes dos 
fatores externos, sociais e macro-econbmicos. De
vem levar em conta criterios internos e externos 
e atendem a interesses multiplos e distintos. t 
o caso das organizações de serviços p~blicos, das 
organizaçoes cientlficas e de ensino, das funda
çoes, que atendem a interesses conflitantes e se 
encontram frequentemente em dificuldade para defi 
nir em que medida seus objetivos devem estar su· 
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bordinados ã preocupaçao de atendimento social e 
em que medida devem estar subordinados a necessi 
dade de auto-suficiência financeira. 

2.4.4. Caracteristicas Gerais do Marketing 

Resumindo as caracteristicas gerais do Marketing 
de cada esfera pode-se dizer que na esfera esque~ 
da o Marketing ª mais voltado para as pr5prias u
nidades individuais - firmas e individuas - enqua~ 

to na esfera direita a perspectiva e mais ampla 
e deve considerar dados e teorias externos i fir
ma; o grau de agregação e maior na esfera direita 
e a perspectiva abrange maior quantidade de dados 
do sistema social global. Na esfera esquerda o 
Marketing ª enca~ado como açã6 unilateral, como 
um esforço para influir e persuadir o consumidor 
no sentido da· consecução dos objetivos individuais 
da firma. Do lado da esfera direita o Marketing ~ 

encarado como interação, como influ~ncia de fato
res rec1procos; existem restrições ã idêia de 
vender ou persuadir, no sentido de atingir os in
teresses individuais da firma. Na medida em que 
nos pr5prios objetivos estã compreendida a id~ia 

de atendimento social, o Marketing deve extrapo -
lar os limites da organização individual e consi~ 
derar a utilização dos diversos instrumentos mer
cadolÕgicos sob a perspectiva de um sistema mais 
amplo que a organização individual. 
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1. POSIÇAO DOS SERVIÇOS POBLICOS NO ESQUEMA DAS DUAS TIPOLOGIAS 
BJI:SICAS 

No capitulo anterior definimos dois conjuntos bâsicos, dentro 
dos quais podem ser enquadrados a maioria dos fenômenos merca
dolõgicos. Esses dois conjuntos são tipos ideais aos quais os 
diversos fenômenos reais se aproximam, tendendo em alguns ca
sos para a esfera esquerda e em outros pará a esfera direita. 

Quando considerados globalmente, os serviços ptlblicos brasilej 
ros tendem a se ajustar is caracteristicas tJ~icas da esfera 
SMI, conforme foram definidas no Quadro nO i~t'no tocante i 
.natureza dos bens, predominam ,os aspectos int~ft~l'vei s ,os ~ 
~ são limitados e determinados por diretritl!s externas; na 
distribuição, predominam os cànais mais ligados i empresa (ca
nais prõprios e via direta); na comunicaçãot.~ici enfatizadas~ 

funções de Relações P~blicas .e a propaganda i ~ais associada i 
imagem da empresa; do lado do mercado, as emp~êsas são preocu
padas com o atendimento coletivo, sofrendo 1i~itlç5es i segme~ 

tação; os objetivos mercadolÕgicos são influe~ciados por dire
trizes externas e vinculados ao atendimento dê interesses cole 
ti vos. 

Não obstante se situem dentro do contexto géral da esfera di 
reita, existem diferenças importantes entre as empresas consi
deradas. 

Os grãfi cos constantes na Figura n9 14, definem um perfi'l i ndi 
vidual para cada uma das cinco empresas pesquisadas, com rela
çlo a algumas variiveis mercado1Õgicas. Uma po~ição i esquerda 
da 11nha pontilhada significa que, no tocante I variivel consl 
derada, a empresa apresenta as caracterl'sti2~§ mais tipicas da 
esfera .come-rcial, micro, tangivel. Inversamentet uma posição 
i direita signifi-ca predominincia de caract~~fsticas da esfe
ra s o c i a 1 , ma c r o , i n ta n g i v e 1 ; q u a n to ma i s ã ti i r e i ta , ma i s a:~ e n 
tuadas as caracteristicas dessa esfera. 

As variãveis consideradas foram: 

a segmentação do mercado . 

. a configuração de um mercado comprador-ori de um mercado ven

dedor. 

o tegime de concorr~ncia (MonopÕ1ios X Li~r~ Concorr~ncia). 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

CMT -
1. 

2. 

3. 

4, 

5. 

6. 

7 . 

. - _8 . . •) 

- 9. 

-
FIGURA NQ 14 

PERFIL DAS CINCO EMPRESAS DE SERVIÇOS POBLICOS, NO TOCANTE A ALGUMAS 
VARIAVEIS MERCADOLOGICAS 

VARIAVEIS ~~T~------~~C~T~B~C--------------~S~ ~T~------~~T~E~L~E~S~P __________ __ 

Segmentação do Mercado 

Mercado comprador x mercado 
vendedor 
Livre concorrência x monopo-
li o 

. 

Natureza dos bens (tangTvel 
x intanaivel) 
Preço 

Distribuiçã-o 

Comunicação 

Objetivos e estratêgia 
mercadológica 
Influência de fatores externo 

CORREIOS SMI C~!L~T~----~--R~FwF~---------------~S~ ~T~--------~--~C~E~S~P __________ __ 

I -

: 

SMI -

SMI -



. a natureza dos bens (tangivel x intangivel) 

. o preço 
a distribuição 
a comunicação 

os objetivos e a estratégia mercadológica 
a influencia de fatores externos. 
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Como exemplo, considerando-se a CTBC com relação ã variável nu 
mero 1 {Segmentação do Mercado), sua posição e ã esquerda da 
escala, porque possui estrategi~mercadológicas bem definidas 
para os principais segmentos do mercado e porque a própria se[ 
mentação considerou critérios de lucratividade, ao lado do cri 
terio social. 

Tomando-se um outro exemplo, a variável nQ 5 (preço) na Empre
sa Brasileira de Correios e Tel'egrafos situa-se ã direita da 

I 
escala, visto que nessa empresa a tarifa e pré-determinada p~ 

la legi~lação, ª fixa é vilida por todo o território nacional 
e o interesse pGblico exerce influencia preponderante na deter 
minação dos preços. 

A posição dos pontos nos grãficos e aproximada e relativa ao 
conjunto das cinco empresas pesquisadas, tendo como 
referencia as empresas situadas na esfera esquerda 

ponto de 
que pos-

suem caracteristicas tipicamente comer•ciais, micro, tangfveis! 
Não foi utilizado nenhum criterio matemático para essa determi 
naçio, visto que escapa aos objetivos desse trabalho. 

I 

a) Companhia Energética de São Paulo 

Essa empresa tem o seu perfil totalmente delineado na esfe
ra direita do grãfico, salientando-se na' extrema direita as 
variáveis relativas ã natureza dos bens e ã distribuição. A 
intangibilidade dos serviços, com reflexos numa distribui
ção mais ligada i· prõpria empresa, são as caracteristicas 
que impelem o perfil da empresa para o extremo social ,macro) 

intangivel. Esse perfil foi reforçado tambêm pelo fato de 
os objetivos e a estratégia mercadolõgica da CESP terem si 
do influenciados pelo problema da crise energética nos Ülti 
mos anos, o que impeliu algumas variãveis mais para a di
reita das escalas.A estratêgia de expans1ão do mercado para 
a qual caminhava anteriormente a empresa,teve de ser refor
mulada e a expansão contida,tendo em vista a escassez de ma 
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tiria prima, com reflexos na pf5pria comunicaçio. O objeti
VQ principal tornou-se a orientação do consumo de energia , 
procurando direcionar a demanda e propiciar um uso inteli-
gente do produto. Portanto, apesar da empresa possuir um 
mercado bem segmentado e um at~ndimento· satisfatório nos 
principa{s segmentos do mercado (variiveis 1 e 2 aproximan
do-se do c~ntro das escalas} nio houve condições para maior 
expansão do mercado nem para à adoção das ferramentas merc~ 
dol8gicas mais tfpicas da esfera comercial, micro,tangfvel. 

b} Rede Ferroviiria Federal 

Com exceção do mercado de livre-concorrincia, o perfil des
sa empresa apresenta as caracteristicas típicas da esfe
ra direita: o mercado e segmentado apenas com propósitos s~ 
ciais, e a demanda potencial supera a oferta na maioria dos 
serviços configurando-se assim uma situação de mercado ven
dedor, com demartda reprimida acentuada. Para alguns· segmen~ 
tos do mercado considerados de maior premencia social, como 
o mercado de passageiros suburbanos, os preços são determi
nados abaixo dos custos e subsidiados pelo governo. A in
fluincia de fatores externos e a consideração ~o aspecto so 
cial e macro~economico ê determinante nessa empresa e os 
objetivos e a estratªgia mercadolBgica são subordinados a 
esses fatores. Das empres~pesquisadas, a Rede Ferroviiria 
F~deral e a mais afetada pelas restrições i busca da lUcra 
tividade ~ pela preocupação com o atendimento de ireas so
cialmente prioritárias. 

tmbora preocupada atualmente em atingir ~aior eficiencia no 
atendimento e aperfeiç6ar a qualidade dos produtos/Serviço~, 

o posicionamento da maioria das variiveis na extrema dir~i· 
ta das escalas dificulta o atingimento desses objetivos, 1i 
mitando o uso das ferramentas mercadológicas que pod~riám 

auxiliar a obtenção de maior eficiincia. 

Os canais de. distribuição pertencem i prõpria empresa e a 
c~municação i limitada is atividades de Relaç5es PDblicas. 

c} Emeresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Todas as variáveis dessa empresa podem ser enquadradas na 
esfera direita definin.do também um perfil tipicamente so -
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cial, macro, intangivel. Nesse caso sao as variiveis relati 
vas ao mercado que impelem o perfil da empresa para a extr~ 
ma direita da escala: o mercado não e segmentado, existindo 
apenas uma distinção entre pessoas fisicas e juridicas; a 
demanda potencial ainda supera a oferta e existe monopólio 
na quase totalidade dos serviços. Os preços sao rigidamen
te determinados pela legislação e levam em consideração cri 
tªrios sociais na sua determinação. 

A influincia de fatores externos ª.determinante e os objet! 
vos sociais e macro-econ&micos são colocados em primeiro 
plano; não obstante, a melhoria da eficiincia e da qualida
de dos serviços constitui uma preocupação prioritiria nos 
últimos -anos e, dessa forma, a empresa pretende superar a 
distincia existente entre oferta disponivel e demanda po~ 

tencial. Algumas variiveis ji estão sendo manipuladas de 
forma a facilitar a execução desse objetivo, destacando-se 
a comunicação que adquiriu caracteristicas mais dinâmicas, 
aproximando-se mais do centro das escalas. 

Por isso, embora as variiveis relativas ao mercado limitem 
a atuação mercadológica dos Correios, outras variiveis tem 
sido manipuladas de forma a afastar o seu perfil da extrema 
direita e dar i empresa uma imagem de di~amismo e efici~n -

c i a . 

d) Telecomunicaç~es de São Paulo 

Embora o perfil geral dessa empresa esteja compreendido na 
e~fera direita existem diversas variive.is situadas no cen
t~o das escalas. A natureza mais tan~Tvel dos serviços tele 
f6nicos e sua maior semelhança com outros produtos típicos 
da esfera comercial , micro, tangivel, reflete-se também em 
outras variaveis como preço, distribuição e comunicação. Os 
canais de distribuição são mais diversificados e a utiliza
ção da propaganda e mais intensificada. Para alguns tipos 
de serviços os preços são mais livres, a preocupaçao com a 
l.ucratividade e com a auto-sufici~ncia financeira constitui 
um dos principais objetivos da TELESP. 

As variiveis relativas ao mercado são as que se situam mais 
tipicamente dentro da ·esfera direita: o mercado e monopoli-
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ta nos principais serviços, existe demanda reprimida em al 
gumas regiões mais afastadas e falta ã empresa uma defini -
ção mais nitida dos p1incipais segmentos do mercado e, pri~ 
cipalmente, das estratégias adequadas para cada um desses 
segmentos. 

A tend~ncia dessa empresa i tambim de afastar-se da extrema 
direita das escalas ~ definir o seu perfil de uma maneira 
mais central, incorp~rando portanto divérsas caracteristi
cas do Marketing das empresa~ comerciais e privadas. 

e) Companhia Telef5nica da Borda do Campo 

Das cinco empresas pesquisadas, a CTBC ªaquela cujo perfil 
tende mais acentuadamente para a esfera esquerda: possui um 
mercado nitidamente segmentado, levando em consideração cri 
tªrios de lucr~tividad~ alªm do critirio social; a oferta~ 
serviços superou nos Dtlimos anos a demanda potencial e ela 
se depara com problemas tipicos da esfera privada e comer -
cial, tais como o estTmulo ã demanda e·a diversificação da 
oferta de serviços. Embora seja uma empresa de serviços, os 
elementos tangiveis são significativos e facilmente reconh~ 
civeis pelo publico; colocam ã disposição do usuãrio um bem 
mais concreto e tanglvel - o telef~ne - que apresenta gran
de semelhança com outros produtos tipicos da esfera esquer
da. As alternativas de distribuição foram ampliadas e "ex.
tetiorizadas••, utilizando-se amplamente de canais externos: 
Rede Bancaria, Equipes Residenciais, Postos de Serviços,Fel 
ras e Exposições. 

A comercialização dos terminais ~ fortemente apoiada por 
campanhas de propaganda comercial e por esquemas promocio -
nais diferenciados e abrangentes. Os objetivos e a estraté
gia me~cadol6gica. estão relacionados com a expansão do mªr
cado, tendo em vista o estoque de terminais disponiveis, e 
com a diversificação da oferta de serviços, de forma a dar 
maior dimensão ~ utilidade do telefone, aproximando-se po~ 

tanto dos objetivos tlpicos da esfera esquerda. A variãvel 
preço esta situada na esfera direita, mas tendendo para uma 
posição central: isso potque embora os preços dos serviços 
bãsicos sejam pre-determinados pela legislação existem ou-
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tros serviços paralelos cujos preços podem ser determinados 
mais livremente pela empresa e q~e t~m sido bastante enfati 
zados nos ultimas anos. 

A influencia de fatores externos na determinação da estratê 
gia mercadolõgica da CTBC - fatores politicos, sociais ou 
macro-econômicos - e considerãvel e por esse motivo essa 
variãvel foi incluida na esfera direita de nosso grifico. 
O regime monopolista nos serviços bâsicos ê mais tipico das 
em p r e s a s s i tu a d a s n a e s f e r a d i r e i t a ; me s mo n e s s e a s p e c t o e-.!!_ 
tretanto jã existem alguns serviços verticais que se situam 
num mercado de concorrencia indireta (serviços de horóscopo, 
hora certa, piadas). Nesse aspecto, também a tendência e 
afastar-se do extremo direito das escalas e penetrar cada 
vez mais em mercados de livre concorrencia. 

Essa empresa pode ser considerada um exemplo de como uma em 
presa de serviços publicas pode adotar com êxito as ferra
mentas mercadologicas mais tipicas da esfera esquerda_ e ori~n 
tar-se de acordo com o modelo das empresas comerciais, pri
vadas, sem prejudicar seus objetivos de atendimento social 
e coletivo. 

A adoção do modelo CMT foi facilitada, no caso da CTBC , 
por diversas situações de fato que·se iniciaram por volta 
de 1977, quando a oferta de terminais superou, em muito, a 
demanda quantificada, configurando-se assim uma situação ti 
pica de mercado comprador. Diante desta situa~ão a empre -
sa resolveu tomar uma série de medidas destinadas a dinami
zar sua atuação no mercado, que se refletiram na distribui
çio, na comunicação, na segmentação de mercado, na politica 
de preços e outras variãveis (ver Anexo ~9 8). A estratê
gia tornou-se mais agressiva de forma a estimular a demanda 
primãria e dar vazão aos estoques remanescentes. Esforços 
foram concentrados nas equipes de campo, a rede de distri 
buição foi ampliada através de convênios com a rede bancã
ria, o esquema publicitãrio foi reformulado de modo a esti
mular a demanda primãria e dar apoio ao trabalho de .vendas. 

A,conjugação dos objetivos sociais e comerciais foi facili
tada nessa empresa pela divisão dos serviços em duas p~incl 

pais categorias (serviçns bãsicos x serviços verticais) as 
quais correspondem dois tipos de atendimento. Os serviços 



l 81 

bãsicos (comunicações telefônicas entre usuãrios mediante o 
uso do aparelho telefônico convencional) são aqueles explo
rados com exclusividade na sua ãrea de atuação e cujos pr~ 

ços são determinados pela ~legislação. Os serviçns verticais 
são serviços correlatos que ampliam a ~tilidade do telefone 
oferecendo opções de utilização, de acordo com as caracte -
r1sticas de cada mercado. Como exemplo de serviços verti 
cais podem ser citados: as" extensões, os acessórios, hora 
certa, despertador, piadas, horóscopo e outros. 

Para esses dois tipos de serviços foram 'delineadas duas es 
trategias distintas: a primeira visa expandir quantitativa
mente o mercado, estimulando a demanda primâria e enfatiza~ 
do seu carãter publico e social através da ampliação dos 
serviços bãsicos. O segundo tipo prev~ uma estratégia de 
longo prazo voltada para a ampliação e diversificação da 
oferta de serviços, procurando dar maior dimensão ã utilid~ 
de de um telefone. Os preços podem ser determinados mais 
livremente enfatizando-se sua contribuição para a lucrativi 
da de da empresa , penetrando também em mercados de ma i o·r c o m 
petitividade. 

Essa divisão em dois tipos de serviços e de estratégias fa 
cilitou ã empresa atender simultaneamente seus objetivos so 
ciais e comerciais, atingindo sua condição especlfica de 
equil1brio. 

2. IMPLICAÇOES MERCADOLOGICAS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS CINCO EMPRE 
SAS 

Das cinco empresas pesquisadas, três apres~ntam perfis total
mente enquadrados na esfera direita, com predominância de .ca
racter1sticas sociais, macro, intang1veis: os Correios, a Rede 
Ferroviãria Federal e a CESP. Os motivos para esse posiciona -
mento são diversos: nos Correios são as variãveis relativas ao 
mercado que impelem o perfil para a extrema direita, enquanto 
na CESP são a intangibilidade dos bens e a distribuição as~ca
racter1sticas mais marcantes da esfera direita. Na Rede Ferro
viária Federal quase todas as variãveis, com exceção do merca
do de livre concorr~ncia e da natureza dos bens, situam-se na 
extrema direita das escalas. 

Isso significa que essas empresas sao mais voltadas ao atendi -
mento de necessidades bâsicas da população e, por motivos di-
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versos, mais limitadas no uso das ferramentas mercadológicas. 

Os Correios e a Rede Ferroviária Federal são limitadas pelas 

amplitude de seu mercado e pela impossibilidade de atender de 
maneira satisfatória ã demanda enquanto a CESP ~ limitada pela 

natureza de seus serviços e pela crise energ~tica de carâter 
macro-economico. 

A TELESP e a CTBC jã possuem caracteristicas mais semelhantes 

ãs empresas de carãter comercial e privado, atuando em grande 

parte de acordo com o modelo comercial, micro, tangivel. 

A tend~ncia geral nas empresas pesquisas ~ o deslocamento para 
a esquerda: em todas elas observou-se uma preocupação com a 

autonomia financeira e com a efici~ncia nos processos adminis

trativos e tecnológicos, fatores esses que favorecem uma muda~ 

ça em direção ã esquerda das escalas e um uso mais intenso das 
ferramentas mercadológicas. A Companhia Telefônica da Borda 

do Campo adotou essa posição de maneira mais consciente procu
rando alterar a maioria de suas variãveis no sentido de apro -

veitar a éxperi~ncia das empresas situadas na esfera esquerda; 

as demais empresas demonstraram receptividade e interesse pe

la aplicação das técnicas mercadológicas embora encontrem di
ficuldade para a transposição dos conceitos do Marketing para 

sua esfera de ação. 

Apesar das limitações de mercado e de produto existem entretan 

to algumas variãveis que podem ser alteradas pelas empresas.No 

caso dos Correios, embora a mudança de imagem jâ esteja se ef! 

tuando graças ao melhor uso da comunicação, essa empresa pode
ria dividir o seu mercado em segmentos mais nitidos - em vez 
da simples divisão entre pessoas fisicas e ~uridicas - e diver 
sificar os seus serviços e o seu atendimento de acordo com os 
principais segmentos. Alguns serviços opcionais e paralelos p~ 
deriam ser desenvolvidos com objetivo de obter maior lucrativl 
dade, aproveitando-se da imensa rede de distribuição dessa em
presa. A empresa jâ desenvolveu ultimamente um produto - os 
cartões de Natal - com caracteristicas mais comerciais, preços 
mais livres e no interior de um mercado de livre-concorrência. 
Embora esse produto constitua apenas uma parcela minima dentro 
dos. inümeros serviços prestados pela empresa, constitui um 
indicio de que @ possivel empregar uma estrat@gia com caracte
risticas mais comerciais, diversificar os seus produtos e adaQ 
ta-los a tleterminados segmentos do mercado, competindo com ou 
tros produtos de caracterTsticas mais comerciais. 
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A Aede Ferroviiria Federal ~' de nossa amostra, a empresa mais 
limitada pela consideração de fatores externos e pela preocupa
ção social. Ela tem contêntrado seus esforços no atendimento aos 
segmentos de maior premencia social, ou seja, o transporte su
burbano é o transporte de cargas. Essa preocupação tem dificul
tado ã empresa vislumbrar outras oportunidades de segmentar o 
seu mercado, oferecendo por exem~lo serviços destinados ã ela! 
se media e alta, com mais liberdade para determinação dos pre
ços e maior contribuição para sua rentabilidade. Segmentando 
seu' mercado a empresa poderia minimizar sua dependência dos fa
tores externos, desenvolvendo álguns serviços com caracterlsti
cas mais comerciais. A comunicação tambêm deveria ser mais enfa 
tizada de maneira a divulgar uma imagem de maior eficiência e 
dinamismo. 

[ interesante observar que tanto a Rede Ferroviãria Federal qu~ 
to os Correios possuem diversas caracterlsticas tang1veis em 
seus serviços, que as aproximam do centro das escalas, e que 
poderiam ser melhor aproveitadas principalmente no que se refe
re ã comunicação com o pub1ico. 

Essas empresas deveriam procurar afastar o conceito tradicional 
que op5e empresas publicas e privadas, serviços públicos e pr! 
vades com suas consequentes implicaç5~s: eficiencia x ineficie~ 
cia, fins lucrativos x fins não~lucrativos, apol1ticas x po11t! 
cas, sensibilidade ao mercado x insensibilidade ao mercado. Es
sa visão dic~tõmica e simplificada da realidade tem afetado as 
empresas publicas brasileiras, dificultando sua moderniza~ão. A 
subordinação ao compromisso social não impede entretanto, a ut! 
1ização de algumas ferramentas mercadol6gitas mais tfpicas da 
esfera esquerda. As empresas de serviços püblicos brasileiras 
estão buscando maior agilidade e eficiência, mas para consegui -
rem esse objetivo devem afastar também os outros conceitos des
~a vis~o dicot6mica,. ~alocando a lucratividade como um objetivo 
à ser alca~çado e tornando -se mais sensfveis ao aproveitamento 
dás oportunidades de mercado. 

A pr6pria CESP vem caminhando ultimamente nesse sentido, segme~ 
tando o seu mercado e oferecendo um atendimento adequado a cada 
um deles; a preocupação com a autonomia financeira e também ba! 
tante acentuada e tudo indica que, superada a crise de matêria
prima essa empresa prosseguiri o seu plano de expansao do merca 
dn~ ádot~ndn uma estratégia mais agressiva. A natureza intang1-
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vel de seus serviços pode ser contrabalançada por uma comunica 
çao que realce alguns aspectos tangiveis que fazem parte do a~ 

biente da empresa,como os lo~otipos, uniformes, seus funcioná
rios e assim por diante. O alto grau de intangibilidade dos 
serviços de energia el~trica resulta em maior dificuldade·para 
formaçio de uma imagem mais cDncreta dos serviços e na diver
sificação das imagens de acordo com os segmentos do mercado. 
"Concretizando" seus serviços a empresa ·fac i 1 i ta rã sua comuni
caçao e permitirã maior diversificação dos canais de distribui 
çao. 

A Empresa Brasileira de Correios e Tel~grafos, embora caminha~ 

do tamb~m no sentido da modernização precisa ainda enfatizar a 

segmentação do mercado, desenvolvendo atendimentos e estrat~ -
gias distintas para os principais segmentos. Tanto os Correios 
como a RFF t~m concentrado sua atenção na modernização dos as 
pectos produtivos tendo em vista a maior prem~ncia social de 

seus serviços. A utilização das ferramentas mercadol5gicas p~ 

de entretanto auxiliar essa modernização, sem prejudicar o 
atendimento social. A Rede Ferroviária Federal sobretudo deve 
procurar afastar sua imagem do conceito tradicional de empre -
sas publicas, modificando praticamente todas suas variãveis 

mercadolÕgicas. 

A TELESP e a Companhia Telefônica da Borda do Campo diferem das 
demais pelo fato de possu1rem uma posição mais central, com c~ 

racter1sticas mercadol5gicas mais prõximas da esfera comercial 
micro, tang1vel. Essas empresas vem adotando de modo sistemât! 
co as ferramentas mercadológicas mais utilizadas pelas empre -
sas.da esfera esquerda; falta apenas ã TELESP melhor definição 
d~s prin6pais segmentos do mercado e de estrat~gias especifi -
cas para cada um deles. 

A CTBC, devido a caracter1sticas peculiares de seu mercado e 
de seu produto, pode ser considerada a empresa que obteve 
maior êxito no planejamento e execução de sua estrat~gia merc~ 
dolôgica, atingindo uma condição de equil1brio entre caracte -
risticas da esfera direita e esfera esquerda. Ela modificou p~ 
ticamente todas as suas variãveis mercadológicas em direção -a 

esquerda das escalas, sem perder entretanto o seu carãter de 
prestação de.um serviço publico. Esse equil1brio foi at{ngido 
basicamente por dois caminhos: de um lado imprimindo maior a
gressividade ãs vendas de seus serviços bâsicos, reforçando a 
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comunicação e diverSificando bs canais de distribuição; por ou 
tro lado, enfatizand6 ós serviços verticais e penetrando em 
segmento~ de mercado mais competitivos , que permitem maior 
flexibilidade no estabelecimento dos preços e ma1or contribui
ção para a lucratividadé total da empresa. 

3. CONCLUSOES: UMA ESTRAT[GIA MERCADOLOGICA GLOBAL PARA OS SERVI
ÇOS POBLICOS BRASILEIROS 

Para sugerir uma estrat~gia para os serviços publicas ~ preciso 
considerar.a existência de um dilema bãsico no Marketing dessas 
empresas, que pode ser colocado como a escolha do perfil ideal 
que cada empresa deve assumir no interior das escalas propostas. 
Em outras palavras, em que medida a empresa deve adotar as ca -
racterfsticas mercadol5gicas da esfera comercial, micro, tangf
vel e em que medida deve adotar as caracteristicas da esfera so 
cial ~ mácro, intangivel? Esse dilema ~ particularmente grave n~ 
serviços publicas devido ã existência simult~nea de caracteris 
ticas sociais e comerciais, implicitas na própria noção de ser
viços publicas; eles necessitam cdnciliar duas exigências con -
tradit5rias, a saber, a fidelidade ao 
sua raião de ser e, ao mesmo tempo, a 
de de açio caracteristicos da empresa 

-inter.sse social, que e 
agilidade e a flexibilid~ 
privada. (Ver Introdução 

Te6rica~ item li, C, n9 3). Embora tenham sido criadas com o 
objetivo primordial de realizar tarefas de interesse geral, as 
empresas de serviços publicas devem entretanto conduzir-se de 
acordo com o modelo da eficiência e da racionalidade privada. 

Cada empresa busca o seu ponto de equilibrio entre essas duas 
direções opostas: em nossa amostra, três empresas - a CESP e,s~ 

bretudo, os Correios e a Rede Ferroviãria Federal - difiniram o 
seu perfil na esfera direita, enquadrando-se dentro das caracte 
rfsticas tradiciqnais dos serviços publicas e colocando em pri
me i r o p 1 ano .os o b j e ti vos ma c r o-s o c i a i s na de f i n i ç ã o de sua e s ·" 
tratªgia mercadológica. Ji a TELESP e a CTBC {esta ultima sobr~ 

tudo) decidiram incorporar em sua estrat~gia diversos aspectos 
da esfera comercial, micro, tangivel, definindo um perfil com 

I 

caracterTsticas mais centrais.· 

As cinco empresas entretanto estão colocando em primeiro plano 
a necessidade de adquirir maior eficiência e agilidade em suas 
operaç&es e,em maior ou menor grau, interessam•Se pel~ tªcni -
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tãs mercadol5gicas como instrumentos para atingir essa moderni 
zaçio. Todas elas observam com interesse a experi&ncia mercado 
15gica daS empresas privadas, comerciai~ procurando incorporar 
na medida do possivel, essa experi~ncia em suas e~presas. 

O dilema que se coloca basicamente para os serviços pGblicos ~ 

6 seguinte: em que medida podem os serviços pfiblicos adotar c~ 
~acteristicas mercadol5gicas da esfera esquerda sem prejudicar 
seus objetivos sociais? de que maneira podem transpor os con -
ceitos de Marketing para sua esfera de a~ao sem modificar a e1 
s~ncia do pensamento mercadológico? que tipo de composto merca 
do15gico seria mais adequado para suas empresas? 

As empresas de serviços pGblicos jã constata~am ~ue nao e pos
sivel transpor, pura e simplesmente, a experi~ncia mercadol5g! 
ca das empresas comerciais para sua esfera de ação e que a sua 
estrat~gia e o seu ~omposto mercadológico são limitados pela 
consideração do seu compromisso social. Embora os instrumentos 
mercadol5gicos sejam Gteis tamb~m para os serviços pGblicos,e
les devem entretanto ser controlados e adaptados a seus objet! 
vos sociais. 

Essa limitação se reflete atualmente numa s~rie de itens de 
seu composto mercadol5gico: 

na determinação dos preços que, ~or um lado, devem ser con -
trolados de forma a se adequarem ãs necessidades sociais dos 
diversos pGblicos e, por outro lado, devem atender as exig~~ 
cias de auto-suficiência financeira da empresa; 

na comunicação, que deve ser suficientemente comercial para 
promover os serviços e ·suficientemente controlada de forma 
a promover a imagem global da empresa e seu aspecto social; 

ha seg~entaçio do mercado, pois ao mesmo tempo em que forne
c~ ~erViços e atendimentos diferenciados aos diversos segme~ 
tos do mer~ado deve tambim fornecer u~ atendimento amplo e 
abtangéhte d~ modo a satisfaier ã demanda principal das di -
versas camadas da popul~ção; 

. na ~stratªgia mercadol5gica que, embora mantendo a preocupa
çio có~.a expansio do mercado, ássume um carãter mais caute
loso, preocupando-se primordialmente com o aperfeiçoamento 
do atendimento ao cli~nte e com o melhor conhecimento do 
mercado; 

I 
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Encont~á~ o ponto de equi1lbrio ént~~ ei~ãs du~s direções i o 
p r i n c i p a 1 pro b 1 em a me r c a do 1 õ g i c o p a r a· a s e mp r e s a s de se r v i ç os 
pGblicos brasileiras. Embora re~o~hecendo as condições especi
ficas de cada empresa, particularmente no que se refere ao ti 
po dé serviço e mercado, podémos ~ropor uma estrat~gia comum 
aos serviços. pilblicos, que i esquematizada na Figura nQ 15. 

Os principais passos dessa estréti~ia sio~ 

lQ passo - Determinação dos obj~tivos ~ metas 

O primeiro passo i a determinaçio dos objetivos e metas tendo 
em vista separar claramente os objetivos sociais dos objetivos 
comerciais. Nessa primeira etapa a empresa deve procurar quan-
tificar em que medida deve perseguir objetivos ~ociais e em 
que medida deve perseguir objetivos comerciais. Que tipo de 
objetivos podem ser considerados sociais, que tipos se enqua -
dram dentro de caracterlsticas mais comerciais? Em que medida 
a empresa pode perseguir objetivos comerciais sem prejudicar 
seus propõsitos sociais? 

Considerando que toda empresa de serviços pGblicos constitui um 
misto de caracteristicas sociais e comerciais, a separação cl~ 
ra entre esses dois tipos de objetivos constitui o passo ini -
cia1 para a elaboração de uma estrat~gia mercadolÕgica. 

Nessa etapa diversas variiveis devem ser consideradas, entre as 
quais: 

o grau de depend~ncia de fatores externos 

o grau de ·necessidade do serviço 

. a ~mplitude do mercado 

a configuração de um mercado comprador ou'de um mercado vende 
• 

dor 

. os r.ecursos disponiveis nas empresas 

Para exemp1ificar, uma empresa como a Rede Ferroviãria Federal, 
que tem alto grau de depend~ncia externa, alto grau de necessi
dade do serviço, mercado de vasta amplitude e cuja demanda sup~ 

rá amplamente a oferta, que exige investimentos vultosos para 
manutenç(o e desenvolvi~énto dos serviços, terã necessariamente 
grande quantidade de objetivos sociais. 

A Companhia Telefônica da Borda do Campo,por outro lado, tem um 
mercado de menor amplitude e de poder aquisitivo considerãvel, 
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tem estoque de terminais ·disponfvel, configurando-se portanto 
um mercado favorãvel ao comprador, e seus serviços tem um 

I 

de necessidade menor do que os outros serviços p~blicos 

nossa amostra 1 decorrendo desse conjunto de caracterfsticas 
existencia de maior numero de objetivos comerciais. 

grau 
de 

a 

Não obstante, mesmo a Rede Ferroviária Federal, em que predo
minam nitidamente os objetivos sociais, possui n~mero conside
rável de objetivos e metas comerciais, que devem ser buscados 
para a manutenção de um equilTbrio financeiro e para que a em 
presa seja viãvel economicamente a curto, medio e longo prazo. 
Por esse motivo, os objetivos comerciais devem ser definidos , 
quantificadas e separados dos objetivos de atendimento social. 

29 Passo - Segmentação do Mercpdo 

As principais variáveis a serem consideradas nessa etapa sao: 

as variações regionais 

as diferenças s6cio-econ6micas entre os consumidores 

as variações no tocante ã forma e ã intensidade do uso dos 
serviços 

o grau de necessidade dos serviços no interior dos diversos 
segmentos do mercado. 

Ap6s uma avaliação das principais variãveis, os segmentos do 
mercado devem ser analisados ã luz da dicotomia social x co -
mercial. A empresa deve verificar então quais os segmentos em 
que os objetivos sociais são predominantes e quais os segmen -
tos em que os objetivos comerciais podem ser buscados mais li 
vrem.ente. 

Por exemplo, as empresas de serviços telefÕnicos dividem o 
S€U mercado geral em 2 grupos principais: os assinantes e os 

,. 

não-assinante5. Essas empresas devem analisar esses dois gru -
pos a luz dos trit~rios e objetivos jã definidos no primeiro 
passo e em que medida devem ser enfatizados os objetivos so-
ciais e os objetivos comerciais para cada um desses segmentos 
do mercado. A possibilidade de utilização de objetivos sociais 
para o mercado de não-assinantes e de objetivos comerciais pa
ra o mercado c:Eassinantes deve ser analisada em todas suas impl.:!_ 

caçoes. 
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A Rede Ferrovi~ria Federal divide o seu mercado em: carga,tran! 
porte suburbano e transporte de passa~eiros de longo percurso. 
Os objetivos sociais são enfatizados no transporte de subúrbio 
e de carga e a empresa tem se concentrado no atendimento des -
ses segmentos de maior premência social. Não seria o caso en -
tretanto da empresa pesquisar a possibilidade de perseguir ob 
jetivos comerciais no segmento de passageiros de longo percur
so ou procurar outros segmentos que pudessem representar maior 
rent~bilidade para a empresa? 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com um mercado 
tão amplo e diversificado, deve considerar as diversas possi
bilidades de segmentação, visto que a simples divisão entre p~s 

soas ffsicas e jurfdicas não ~ suficiente. 

39 Passo - Diversificação dos Serviços/Produtos 

O terceiro passo consiste numa reavaliação dos serviços/produ
tos fornecidos pela empresa, tendo em vista sua adaptação aos 
segmentos do mercado definidos na segunda etapa. Os serviços 
devém se~ repensados ~ luz dos crit~rios j~ propostos e as se
guintes questões podem ser colocadas: Que tipos de serviços d~ 

vem ser dirigidos aos mercados predominantemente sociais e que 
tipos de serviços devem ser dirigidos aos mercados predominan
temente comerciais? Se a empresa não possui serviços dirigidos 
aos mercados comerciàis, que tipos de serviços poderiam ser 
criados de forma a aproveitar alguma oportunidade existente em 
segmentos de caracteristicas mais comerciais? 

Para isso e necessãrio que haja um estudo do potencial de me~ 

c a do·, de forma a descobri r os 11 ni c h os" de mercado que poderiam 
ser preenchidos satisfatoriamente pela empresa. Cada serviço d~ 
ve ser analisado ~ luz das caracteristicas do mercado, tais 
como a renda, as caracterfsticas s5cio-culturais e as necessi
dades especificas de cada segmento. Para os serviços dirigidos 

' 
aos mercàdos comerciais deve ser considerado tamb~m a contri -
buição para a rentabilidade global da empresa e portanto para 
subsidiar os serviços de cargter eminentemente social. 

Como exemplo de diversificação dos serviços ~ luz do crit~rio 

social x. comercial jã foi citado anteriormente o caso da Com
panhiã Telef6nica da Borda do Campo. Essa ~mpresa dividiu seus 
serviços em serviços bãsicos e serviços verticais, sendo os 
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primeiros dirigidos ã 'grande maioria de seu mercado e enfati -
zando o aspecto social do atendimento enquanto os segundos são 
destinados ao atendimento de necessidades mais especificas de 
alguns grupos do mercad~,sendo nesse segundo caso enfatizad~ os 
aspectos mais comerciais do atendimento. 

Atrav~s dos serviços verticais a empresa p5de diversificar a 
sua linha de serviços/produtos (hora certa,despertador, piadas, 
etc.) criando possibilidades praticamente ilimitadas de desen
volvimento de novos produtos/serviços e competindo em mercados 
de concorr~ncia direta ou indireta. 

Como a rede de distribuição e geralmente muito ampla no caso 
dos serviços publicas, devem ser consideradas tambem as poten
cialidades d~ssa rede para a diversificação dos serviços. ·Por 
exemplo, no caso dos Correios seria interessante considerar o 

' 
melhor aproveitamento de sua rede de distribuição, que abrange 
a totalidade dos municipios brasileiros, para uma diversifica
ção dos serviços. Atualmente a empresa estã oferecendo apenas 
um produto - os cartões de Natal - com caracteristicas mais 
comerciais, aproveitando-se das prõprias agéncias para distri
bui-los. O serviço de Marketing direto constitui tambem um bom· 
aproveitamento de sua rede de distribuição. São entretanto àp~ 
nas exemplos esparsos, considerando-se as inumeras possibilid~ 

I 

des que sua vasta rede de distribuição poderia oferecer. 

As mesmas considerações são vãlidas para a CESP, visto que sua 
rede de distribuição abrange q~ase a totalidade do Estado de 
Sio Paulo. A empresa poderia oferecer outros serviços parale -
los e opcionais, por exempló, consertos, instalações, reparos 
e assim por diante, atrav~s de equipes especiais por ela trei
nadas. A empresa penetraria em mercados de ~ivre competição r~ 
sultando em maiores benefícios para o consumidor e contr~buin 

do tamb~m para formar uma imagem mais concreta de seus servi -
ços. As possibilidad~s aqui tambem são inümeras, dependendo a
penas de um estudo do potencial do mercado e do aproveitamento 
dos recursos existentes na empresa. 

Ap6s a diversificação dos serviços a empresa optarã por um ti 
po de estratégia adequada para cada serviço; aqui propomos (2) 
duas estrat~gias bãsicas de acordo com a predominÂncia social 
ou comercial do serviço. Para um serviço com caracteristicas 
predominantemente sociais sera mais adequada a estratégia Al ; 
. . 

\ 



para um serviço com caracterlsticas predominantemente 
ciais sera mais conveniente a estratégia A2. 

Estratégia Al 
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comer-

Para os serviços de carãter eminentemente social a empresa de 
ve enfatizar a expansão quantitativa, fornecendo um atendimen
to amplo e de forma a abranger as diversas camadas da popula -
ção. Existem limitações quanto aos preços desses serviços vis 
to que são determinados pela legislação; nesse caso o objeti
vo de lucratividade é claramente subordinado aos propósitos so 
ciais. 

As principais caracterlsticas desse estratêgia sao: 

rnfase na qualidade dos serviços 

Preços atendendo as condições e necessidades. dos respectivos 
mercados 

Maior utilização de canais próprios ã empresa 

tnfase na ligação do produto/serviço com a instituição 

Propaganda enfatizando a imagem da empresa como instituição 

Consideração dos aspectos sociais na elaboração da comunica
ção. 

Essa estratégia se enquadra dentro das caracterlsticas tradi -
cionais dos serviços publicas e ê adequada aos serviços bãsi -
cbs. ou seja, aqueles que são destinados ao atendimento de ne
cessidades bãsicas da população. Nesse caso o composto mercadQ 
18g~co g considerado sob a perspectiva do sistema social glo
bal e predominam as caracterlsticas do lad~ da esfera direita 
SMí, tal como foram descritas no Quadro n9 16. 

Estratégia A2 

Satisfazendo a demanda principal através dos serviços bãsicos, 
resta ã empresa preencher alguns "nichos" do mercado, criando 
ou ampliando alguns serviços destinados a segmentos mais espe
cificas do mercado e imprimindo um carãter mais comercial a 

esses serviços. 

Nessa opção comercial, para a qual a estratégia A2 e a mais a
dequada,-a empres~ visa sobretudó expandir verticalmente os ~r 
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viços~ diversificando~~s e adaptando~os a segmentos d~ mercado 
cujo potencial jã foi previame~té estudado. 

As ·principais caracterlsticas de~sa estratigia sao: 

• Produtos/serviços mais diversificados e mais sofisticados 

Mertados de Concorrincia Oi~eta ou Indiretá 

P~eços mais flexiveis e mais dé acordo com as caracteristi -
cas da Oferta x Demanda 

Maior contribuição para a lucratividade 

Maior diversificação dos canais de distribuição e maior uti• 
lizaçio de canais externos . 

. Maior utilização dos meios de comunicação de massa e da pro-
paganda impessoal. 

A estrategia A2 assemelha-se portanto ao tipo de estratégia m~ 
cadolBgica mais utilizada pelas empresas de carâter comerciaL, 
micro, tangivel e o composto mercadolõgico possui as caracte -
risticas da esfera esquerda, conforme foram descritas no Qua
dro nO 16. 

Tr~ta-se portanto de dois tipos principais de estratégia: Al , 
para os servi~os de carãter social e A2, para os serviços de 
carãter comercial. Em determinados casos entretanto alguns i
tens da estratégia Al podem ser adequados a um serviço de ca
ráter comercial, ou vice-versa, alguns itens da estratégia A2 
podem ser adequados a serviços de carâter social. 

Por exemplo, a Companhia Telef6nica da aorda do Campo Utiliza 
uma distribuição e uma comunicação tipicas da estratégia A2 
maio~ diversificação e maior agressividade ~ mesmo para os se~ 
viços bâsicos. Isso porque, no caso especifico dessa Companhia 
a·oferta de terminais supera a demanda requerendo maior agres
sividade na distribuição e na comunicação. 

Esses casos entretanto são raros nos serviços pGblicos brasi -
.leiros, visto que a regra geral e a demanda ser superior ã o
ferta, em grau maior ou menor, nos serviços bãsicos. Por esse 
mdtivo, na maioria dos casos a estratigia Al e a mais adequada 
pará os serviços bâsicos. 

Pbr outr6 lado, ·nem sempre a utilização de canais externos ·i 
empresa i conveniente, mesmo no caso dos serviços de carãter 
ma1s com~rcial, ji qUe a rede de distribuição das empresas de 
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serviços pGblicos i suficientemente am~la e os serviços pa
ralelos a serem criados devem justamente aproveitar a rede de 
distribuição ji existente. No caso dos Correios por exemplo , 
faz algum sentido diversificar a rede de distribuição e procu-
rar canais externos, sehdo que a pr5pria empresa possui uma 
das maiores redes de distribuição do pais? Via de regra, a 
resposta ~ não. No entanto, os prBprios Correios possuém um 
tipo de serviço, o telegrama fonado, que resulta de uma asso -
ciação entre a empresa e as Companhias telef&nicas e que perm! 
te ao cliente utilizar uma outra via - o telefone - para erni -
tir um telegrama. Trata-se portanto de uma diversificação nos 
canais de distribuição e que teve bastante ~xito, no caso desse 
produto especifico. 

Mesm6 ne~ses casos portanto i possivel diversificar os canais 
de distribuição, com vantagens para a empresa e para o consumi 
dor; uma das formas de diversificação de canais ~ a associação 
entre duas ou mais empresas de serviços públicos. 

Cada empresa deve portanto considerar as caracteristicas espe
cificas de seus mercados e de seus seriiços, para decidir qual 
a estratégia adequada para cada caso. A CTBC, por .exemplo,tem 
utilizado a estratégia A2 para os serviços verticiais e um mis 
to da estrategia Al e A2 para os serviços bãsicos. 

As demais empresas tim se norteado predominantemente pela es
tratégia Al, ut~lizando-se apenas eventualmente de alguma ca -
racteristica mais tipica da estrategia A2. 

O qUe propomos aqui e que as empresa~ de serviços pilblicos não 
devem ficar limitadas apenas ao uso da estratégia Al; elas p~ 
dem.tamb~m utilizar-se de uma estratégia co~ caracteristicas 
mâis comerciais (A2) aproveitando-se da experiencia e dos ins
trument6s das empresas tipicamente comerciais. Para isso i ne
cess~rio ~ue haja uma definição e uma separação clara entre os 
objetivos comerciais e sociais~ uma segmentação conveniente do 
mercado tendo em vista esses dois tipos de objetivos e uma di 
versificação dos serviços de forma a atender convenientemente 
a s m ê ta s e b me r c a do s o c i a 1 e á s me t a s e o s me r c a d o s c orne r c i a i s . 

Havendo essa separ~çao clara as empresas de serviços publicas 
podem bifurcar o seu campo de ação, atendendo simultaneamente 
aos seus objetivos sociais e comerciais e atingindo sua condição 
espeCÍfica.de equi iibrio. Separando os serviços de carãter pred~ 
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minantemente comercial e diversificando-os de forma a atender 
. a necessidades mais especificas de alguns segmentos do merca 
do, as empresas de serviços p~blicos pod~rão t~r maior liber~ 
dade de ação e possibilidade de agir.de forma mais semelhante 
ãs empresas privadas e comerciais, sobretudo no aspecto merca 

' -
dol6gico. Os objetivos sociais não constituirão mais uma limi 
tação ã busca dos objetivos comerciais, vis.to que serãd aten
didos pelos serviços bãsicos, mantendo para esses ~ltimos uma 
estrategia com caracteristicas predominantemente sociais (Es
trategia Al). 

A distinção clara entre os dois tipos de objetivos e de estr~ 

tggia mercadol6gica e particularmente importante em epocas de 
mudança ou instabilidade; uma segmentaçaõ adequada entre o 
mercado social e o mercado comercial com a consequente diver
sificação dos serviços pode auxiliar as empresas a reduzir o 
impacto das variãveis externas evitando mudanças bruscas de di 
reção, do lado social para o comercial ou vice-versa. 

A Companhia Energética de São Paulo pode ser citada como um 
exemplo de empresa que se viu na necessidade de alterar seus 
objetivos mercadol6gicos diante da pressão de fatores exter
nos. Essa empresa jã possuia hã alguns anos um atendimento s~ 

tisfat6rio nos principais segmentos populacionais e estava a
dotando uma estrategia mercadol6gica mais expansiva, de forma 
a conquistar novos mercados e estender horizontalmenie seus 
serviços. Essa politica foi alterada quando se iniciou a cri
se no mercado energetico, passando a estratégia a consistir~ 
ma contenção e orientação do cDnsumo, de forma a provocar uma 
e s t a.b i 1 i d a de o u me s m o . um a r e d u ç ã o n a de m a n d a . O s o b j e t i v o s c Q_ 

merciais (expansão da demanda) foram preteridos e os objeti -
vos sociais( racionalização do uso) passaram a ser mais enfa
tizados. 

Simultaneamente, os preços dos serviços bãsicos foram eleva -
dos, de acordo com uma politica energética global para todas 
as concessionãrias de energia elétrica, o que conduziu a uma 
retração expont~nea da demanda durante o primeiro semestre de 
1981, provocando um decrescimo acentuado de consumo e uma que 
da na rentabilidade do setor. A conjugação de uma politica ~~ 
cadoldgica de redução de consumo, aliada a essa contenção ex
pontinea pela elevação dos preços, poderã ocasionar dificulda 
des a longo prazo para a empresa, fazendo possivelmente reter 
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nar os objetivos comerciais de expansao da demanda e do mercado 
para que possa novamente ser atingida uma condição de equili 
brio. 

Nesse caso houve uma conjugação de fatores externos e incontro-
1~veis pelo setor mercado16gico da empresa. A distinção clara 
entre os objetivos sociais e os comerciais, entre os mercados so 
ciais e os mercados comerciais e entre os serviços sociais e os 
~erviços comerciais pode no entanto ajudar a empresa a superar 
essa situação mais rapidamente, reduzindo o impact6 das vari~ -
veis externas. Diversif1cando os seus serviços, criando servi -
ços opcionais e paralelos, destinados a segmentos especificas 
do mercado, os objetivos comerciais poderiam continuar a ser 
enfatizados para determinados segmentos e serviços, limitando o 
impacto da crise. 

De maneira geral, para todos os serviços publicas, a utilização 
de um elemento tipico da estratégia A2 (maior flexibilidade nos 
preços) para os serviços bãsicos, de carãter eminentemente so
cial, pode conduzir não s6 a um prejuizo para a população mas 
tambem a uma queda muito acentuada na receita d~s empresas. Pe 
lo fato de representarem uma porcentagem significativa nas des
pesas do consumidor, os serviços publicas são mais afetadas p~ 

la redução do consumo quando as ta~ifas se elevam. 

Por esses motivos adquire fundamental importância a separaçao ~ 
tre o lado social e o lado comercial da empresa: no lado social 
devem predominar os objetivos, o mercado, os serviços e a estra 
tégia mercadológica de carãter social e esses quatro elementos 
devem ser adequados entre si, o mesmo acontecendo com os elemen 
tos ·pertencentes ao lado comercial. A utilização de preços co -
merciais para um serviço de carãter social,' ou vice-versa, pod~ 
ri prejudicar a rentabilidade da empresa, o mesmo sendo vilido 
para a distribuição, a comunicação e os outros elementos do co~ 

posto mercadol6gico que devem ser adequados ao tipo de serviço. 

Eventualmente pode acontecer que elementos da estratégia A2 po~ 

sam ser uti~izados para os serviços básicos ou vice-versa, com 
bons resultados. Foi o que ocorreu com a CTBC que utilizou dis
tribuição e comunicação tipicas da estratªgia A2 para os servi
ços bãsicos; foi uma estratégia correta porque a oferta de ter
minais jã havia super~do a demanda, aproximando-se portanto a 
empresa de uma situação de mercado mais tipica das empresas co
merciais e privadas. O importante ê que todos os elementos da 
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estratégia e do composto mercadolÕgico, os objetivos, o merca
do e o tipo de serviço sejam analisados conjuntamente, ã luz 
da dicotomia bãsica social x comercial. 
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ANEXOS 



ANEXO NQ 1 

QUESTION~RIO DA PESQUISA DE CAMPO 



A - A ESTRUTURA 

1. Qual ~ o nome do 5rg~o - seçao, setor, divis~o, departamento, etc. 

- que tem como objetivo controlar e executar as atividades mercado 

15gicas da empresa? 

Por atividades mercadol5gicas entende-se aqui todas as atividades 

destinadas a adaptar os serviços, distribuÍ-los e estabelecer a co 

municaç'~o com os diversos pÚblicos. 

2. Quais as principais funçÕes desse Ôrg~o? 

3. Qual a estrutura desse orgao e como se insere dentro da 

global da empresa? 

:\ 

estrutura 



B - OS OBJETIVOS E A ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA 

1. Quais sio os principais objetivos da empresa no tocante ao seu roer 

cado? 

(Expansão do mercado, satisfaçio das necessidades do consumidor, -

orientaçio para um uso racional do produto, aperfeiçoamento quali

tativos dos produtos, ou outro. objetivo qualquer relacionado). 

2. Com base nesses objetivos citados em 1, as preocupações mercadolÓ

gicas dessa empresa podem ser caracterizadas de forma a se config~ 

rar um "marketing" dos serviços pÚblicos? 

3. De que forma pode ser resumida a estratégia básica da empresa, no 

tocante ao atendimento de seus clientes? 

4. De acordo com a experiência dessa empresa, de que forma o 

"marketing" pÚblico se diferencia do marketing de uma empresa par

ticular? 

Comente, por favor, alguma coisa a esse respeito. 



C - O MERCADO 

1. Quais são os principais tipos de consumidores dos serviços dessa 

empresa (por exemplo, urbanos, rurais, industriais, etc.)? 

Existe urna estrat~gia especifica para cada tipo de clientela? 

2. Qual e a distribuição geográfica do mercado da empresa? 

3. A empresa pode ser caracterizada corno um rnonop6lio, oligop6lio ou 

regime de concorrência livre? 

De que maneira esse regime influi no relacionamento da 

com seu mercado? 

empresa 

4. A empresa poderia fornecer alguns dados quantitativos sobre volu 

me de vendas, crescimento da receita, ou outros, que permitam ava 

liar a expansão do seu mercado? 



D - OS SERVIÇOS 

1 •. Quais sao os tipos principais de serviços oferecidos pela empresa 

e seus respectivos .mercados? 

2. Existe alguma preocupação em "adaptar" os ·serviços a sua cliente. 

la?· (Por exemplo, atravis do estabelecimento de um programa esp~ 

c!fi~6 para um determina~6 segmento de mercado). 

3. Como ê estabelecida a pol!tica de preços: baseada .no custo de 

s~rviço, na legislação ou a partir das caracter!sticas do eonsumi. 

dor? 

4. E~istem dados numéricos dispon!veis para exemplificar a 

dos preços? 

questao 



E - DISTRIBUIÇÃO E COMUNICAÇÃO 

1. Qual ê o fluxo básico de serviço da empresa (vias de distribui 
-çao, agentes, local em que os clientes recebem os serviços)? 

-2. De que forma esses serviços sao comunicados ou divulgados aos 

seus respectivos pÚblicos? Existe algum tipo de propaganda ou 

promoçio com essa finalidade? 

3. Como ê feita a divulgaçio da imagem da empresa (meios de comuni

caçio de massa, promoçio, etc.)? 

A propaganda ê basicamente de produtos ou institucional? 

4. A empresa realizou alguma campanha de marketing que o Sr. acha -

ria interessante comentar aqui? 

.. ,. t 



ANEXO NQ 2 

ORGANOGRAMAS DAS CINCO EM~RESAS DE SERVIÇOS POBLICOS 
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ANEXO NQ 3 

DADOS SOBRE A EXPANSAO DO MERCADO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS POBLICOS 



EMPRESA.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELtGRAFOS 

Essa empresa tem procurado expandir os seus serviços de forma a ade
quar-se is necessidades e i expansão continua do seu mercado. O qu! 
dro abaixo fornece a m~dia anual de crescimento dos principais ser
viços desta émpresa, de 1970 at~ 1978. 

Serviços M~dia Anual de Crescimento (%) 

Caixas de Coleta ! 301 

Posta 1 25 Trãfego (NQ de Objetos Postados) 
~ 

Carteiros 40 i 
--

Vales Postais : Quant·i dades Emiti das 28 
too., 

I Valor M~dio das Emissões 40 

Reembolsos 
i 

Quantidade de Objetos 30 

Postados ·Valor M~dio dos Objetos 125 

Objetos Tratados pelo SEED I 11 2 

Objetos Transportados pelo SERCA T 257 
I 

Quantidades Vendidas de Aerogramas I 70 

! 
Quantidades vendidas de Mensagens de l 45 Natal 

O Trãfego Postal absoluto cresceu a uma m~dia de 25% ao ano, sendo -
esse crescimento mais acentuado a partir de 1976. Alguns serviços 
t i v e r a m um i nc rem e n to b a s t a n te a c e n tu a d o de s t a c a n d o - s e. o S E E D ( S e r v..!_ 
ço Especial de Entrega de Documentos) e o SERCA (Serviços de Corres
pondincia Agrupada). Os Aerogramas e as Mensagens de Natal são pro
dutos mais recentes, mas que têm registrado uma media considerãvel -
de crescimento. Quanto ao numero de caixas de coleta, sua evolução 
faz parte de um esquema mais amplo de ampliação e modernização do 
sistema de distribuição de -serviços. 

O Quadro seguinte apresenta a relação receita x despesa, de 1974 a 
1978. O cres~imento da receita tem sido geralmente superior ao da 
despésa, passando a ser p6sitiva a relação Receita/Despesa, a partir 
de 1976. 



RECEITA X DESPESA (Cr$ 1.000.000,00) 

Exerci cio Receita Despesa·· I R/D 

1974 9 86, 1 1.086,4 90,8 

1975 1.553,9 1.711,7 90,8 

1976 2.506,2 2.512,5 I 99 '7 

1977 4.208,5 3.751,6 1 1 2 '2 

1978 6.858,7 6.127,1 111 , 9 
~ 

'"\ 



REDE FERROVI~RIA FEDERAL 

O Quadro abaixo fornece dados sobre a evolução da produtividade e da 
quantidade de passageiros suburbanos transportados, no perfodo de 
1974 a 1978. A produtividade teve um acriscimo de 63% enquanto a 
quantidade de passageiros suburbanos sofreu um acriscimo de 80%, nes 
se perfodo. 

1974 1976 1978 J 
I 

PRODUTIVIDADE j 
(milhões de t km util por empr! 162,0 211 '5 l 264,7 
gadó) ) , 

I 

PASSAGEIROS SUBURBANOS 166 242 I 300 
j (Rio e São Paulo -milhões) l 

No tocante ao transporte de mercadorias, o qual representa 90% de to 
dos os transportes realizados pela RFFSA, os seguintes resultados fo 
ram apresentados, de 1974 a 1980: 

I r MERCADORIAS 1974 1976 1978 1980* ! 

Tonelad~s üteis (milhões) 43,0 50,8 
! 

54, 1 70,0 I 
! 

Toneladas - quilõmetro üteis l 

1 8' 1 23,3 I 

2 5 '1 32,0 I 

I 

I 

l 
I 

i 

I 

I 
I (bilhões) I L--------··· j 

* Previsão 



COMPANHIA ENERGtTICA DE SAO PAULO 

Os dados reproduzidos no Quadro abaixo e ilustrados na Figura corre~ 
pendente, mostram a participação dàs diversas classes de consumi~o -
res no consumo de energia fornecida ·pela CESP, bem como a taxa media 
de crescimento do consumo, para os diversos segmentos, no perfodo de 
1977 a 1979. 

Classe de Consumidor Participação no consumo Taxa media de crescimento 
de energia (%) no perfodo 77/79 (%) 

Residencial 16 '7 ' 15,0 

Comercial 7,4 1 o' 5 

Industrial 53,1 1 4 'o 

Rural 5,3 19 'o 

Il um. Publica 5,6 6,0 

Poderes Publicas 3,5 5,0 

Serviços Publicas 5,5 13,0 

Consumo Prõprio 2,8 18,0 

- Participação por Classe de Consumidores no Consumo de·Energia-

Industrial 
\ 

\ 

\ 
'· 

•. 



Os setores que mais se destacam no tocante ao consumo são: o indus 
trialt que apresenta um pouco mais de 50% do consumo total e regis
trou um crescimento m~dio de 14% ao ano ~ o residencial t que repre -
senta 17% do consumo total e cresceu em torno de. 15% ao ano. O se
tor ruril, embora represente apenas 5% do consumo total t registrou a 
maior m~dia de evolução (19%) no período considerado~ 

O Quadro a seguir apresenta os dados sobre a evolução do consumo e 
do numero de consumidores, para o total da empresat de 1971 a 1979t 
mostrando que o numero de consumidores duplicou nesse períodd enqua! 
to o total do consumo triplicou. A partir de 1975 sao apresentadas 
tamb~m as porcentagens aproximadas de participação da empresa no to
tal estadual: em 1979 elas se situavam em torno de 11% do total de 
consumidores e 9% do total do consumo estadual. 

Numero de % do NQ de Consum. Total Consumo NQ·de Consumo 
Ano sobre o total esta- CESP sobre total 

Consumidores dual (MWh) Estadua 1 

1971 251.757 - 1.074.045 -
1972 267.570 - 1. 191.710 -

1973 289.498 - 1. 430.602 -

1974 321.569 - 1.895.066 -
' 

1975 343.064 9 2.031.373 8 

1976 379.699 9 2.353.412 8 

1977 422.564 10 2.701.451 8 

1978 471.275 10 3.056.165 8 

1979 525.221 11 3.511.247 9 

.• -t 

' 
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TELESP 

As figuras abaixo fornecem a evolução do numero de terminais instal~ 

dos nessa empresa, de 1973 a 1978, crescimento feito na proporção 
aproximada de 50% de implantações e 50% de incorporações. 

OUTUBRO DE 1978 

r [d{ :~~~--- l ~~!:~~.~:presas 
' ' 

' i 

TOTAL ESTADUAL 

1. 705.000 I i 
' ! 
I 1.527.000 
'I I 

ABRIL DE 1973 

Outras Empre- i 167.000 I ! sas TOTAL ESTADUAL 
I l 

TELESP i527.000 694.000 I I 

'--- ..J ~- i 

Em 1978 pertenciam â TELESP 90% dos terminais instalados no 
de São Paulo, 8% pertenciam a uma associada da TELESP (CTBC) 
a outras empresas. 

Estado 
e 2% 

O quadra abaixo fornece o crescimento anual dos telefones em servi -
ço: 

ANO NQ DE TERMINAIS 

1972 733.504 

1973 I 820.339 

1974 917.781 

1975 I 1.103.419 

1976 1.386.303 

1977 1 . 6 70. 884 

1978 2.011.231 

1979 ! 2.316.901 
! 



ANEXO NQ 4 

RELAÇ~O DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS .E PRODUTOS DAS CINCO EMPRESAS DE 

. SERVIÇOS POBLICOS 

J 



- ANEXO NQ 4 .. 

~ELACAO DOS PRINCIPAIS SERVICOS E PRODUTOS DAS 5 EMPRESAS DE SERVI
ÇOS POBl ICOS 

A - EMPRESA SRASILEIRA DE CORREIOS E TELrGRAFOS 

Foram relacionados 30 principais produtos/serviços, sendo 6 pro~ 
dutos e os demais, serviços. 

Os 6 produtos sao: 

- Guia Postal Brasileiro 
- Mensagens Sociais de Natal 
- F~sctculo Temitico de Filatelia 
- Manual de Padronização de Envelopes 
- Aerograma Nacional 
- Caixa de Encomenda 

Existem na empresa cinco sistemas bisicos de prestação de servi
ços, dentro dos quais podem ser enquadrados os diversos produtos 
e serviços. 

1. Correspondincia Carta 
Aerograma Nacional 
Impressos 

) Encomenda Postal 
l Cartão-Resposta Comercial 

I 
.____ 

Colis Postaux 
Petit Paquet 
Mensagens Sociais de Natal ,_ 

2. Malotes-- SERCA (Serviço de Correspondincia Agrupada, que 

3. Telegrifico 

4. Vale Postal 

efetua o serviço de coleta, transporte e entrega 
de malotes em âmbito nacional e internacional) 

/ 

1 Telegrama 
Telecarta 

·~ Tel exograma 
I 

i Telex 
'· 



5. Re~mbols6 ro~tal 

Os dois ultimas são sistemas financeiros. 

Os demais serviços são geralmente complementares ou auxiliares, 
destacando-se os seguintes: 

- Registrado 
- Aviso de Recebimento 
- Mão Prõpria 
- Caixa Postal 
- SEER (Serviço Especial de Entrega Rãpida) 
- SEED (Serviço Especial de Entrega de Documentos) 
- Porte Pago 
- Devolução Garantida 
- Valor Declarado 

Os produtos tambem geralmente possuem função complementar ou 
auxiliar, como e o caso do Guia Postal Brasileiro, do Manual de 
Padronização de Envelopes e da Caixa de Encomenda. 

Predominam portant~ nessa Empresa os serviços, sendo que geral
ment~ os produtos servem mais .de suporte aos serviços, embora 
o relacionamento serviço/produto seja mais complexo do que apa
renta ser. Alguns serviços, como a mãquina de franquear, apre
sentam grande numero de elementos senstveis, sendo diflcil nes
se caso definir as fronteiras entre serviço e produto. 



B - REDE FERROVI~RIA FEDERAL (RFF) 

Existem apenas 3 serviços bãsicos: 

- Transporte de Passageiros 

passageiros suburbanos (Transporte de Massa) 

! 
í • Passageiros de longo percurso 
' 

- Transporte de Carga Geral 

./ ~-



C - TELEC0~1UNTCAÇ'O'ES ·oE ·sJi:o· PAULO '(;TELESP) 

1. Trifeg~ local e interurbano para o mercado de assinantes e nao 
·.assinantes; 

O mercado de não-assinantes utiliza o trifego predominantemen
te em telefones públicos; 

2. Serviços verticais tais como extensões, acessórios, aparelhos 
coloridos, hora certa (código 130), etc.; 

3. Equipamentos PBX/PABX/KS para mercado de assinantes não-resi -
denciais; 

4. Serviços especiais tais como Linha Privativa (local e interur
bana), etc.; 

5. Serviços de suporte aos assinantes em geral tais como mudança 
de endereço, transferência de assinatura e informações gerais 
ao publico. 

..:· 



D - COMPA~HIA TELEFO~ICA DA BORDA DO CAMPO (CTBC) 

Os serviços da empresa estão subdividas em dois grandes grupos: 

- Serviços Bisicos 
- Serviços Verticais 

I - Serviços Bisicos 

Consistem basicamente nas comunicações telef5nicas entre ustii 
rios, mediante o uso do aparelho telef5nico convencional., da 
rede de cabos, da central de comutação pGblica e dos sistemas 
de transmissão. 

Essas comunicações sao efetuadas no âmbito urbano, regional, 
internacional e interestadual. 

1. classe de assinatura: Residencial 
Não-Residencial 
Linha-Tronco 

2. Aparelho Telefõnico de assinante 
3. Posto de Serviço Telef5nico - PS 
4. Telefone Publico - TP 
5. Linha Privada - LP 
6. Assinante Distante de Telefonia 
7. Transmissão de Dados 
8. Cõdigos de Acesso 

(auxilio da Telefonista, Informações, Reclamações, Telefo
nes urgentes, etc.) 

Il - Serviços Verticais 

- Listas Telefônicas 
- Extensões 
- Acessõrios bisicos 
- Hora certa - 130 
- Despertador - 134 

Telegrama fonado 
- Bloqueador DDD 
- Piadas por telefone 

.· - Horõs copo 
- Prognõstico de loteria esportiva 

Programação de cinema 

/ 



E - COMPANHfA ENERG~TICA DE SAO PAULO {CESP) 

Os serviços dessa empresa são adaptados aos diversos tipos de 
clie~tela, atravis de programas especfficos dirijidos aos princ! 
pais segmentos do mercado: rural, industrial, urbano e transpor
tes. 

1. Mercado Rural 

Os programas para esse mercado partiram da constatação de que 
esse mercado não sõ representa um potencial significativo pa
ra a expansão da empresa como tambim representa uma possibil! 
dade de ampliação do mercado interno brasileiro. Atravis da 
aquisição de um bem bisico como a eletricidade, outros produ
tos seriam adquiridos gerando-se dessa forma uma possibilida
de de ampliação do mercado e, consequentemente, de maior de
senvolvimento economico. 

Dois tipos de prog~ama foram desenvolvidos para esse mercado, 
um com objetivos basicamente quantitativos, outro com objeti
vos principalmente qualitativos. 

a) PER - Programa de Eletrificação Rural 

O objetivo principal desse programa i levar energia as 
propriedades rurais. Sua meta foi ~stabelecida em termos 
quantitativos: atingir estigio de atendimento total (100%) 
em 1985, sendo que, em 1975, era de 20%. 

Desde 1976 a 1979 foram eletrificadas 17.615 propriedades. 
A meta i atingir um indice da ordem de 75% de propriedades 
rurais eletrificadas nas ireas ~e concessão da CESP e CPfL, 
ati o ano de 1982. 

b) ELETROCAMPO - Programa de Utilização da Eletricidade para 
o Desenvolvimento Rural ., '\. 

,,\ 
' ' " O objetivo principal desse programa e de cariter qualftat! 

vo: promover a utilização racional da energia elitrica no 
campo. Alim desse objetivo principal, e como decorrincia -
dele, objetivar-se-io tambim: 

- aumento da produção e melhoria da produtividade 
- desénvolvimento do mercado interno. A empresa previ 

criar um mercado que poderi absorver aproximadamente 10 
bilhões de cruzeiros, ati 1982, em equipamentos d~,stina

dos i produção rural e eletrodomisticos. 

,..-· ..... , 



Entidades envolvidas nesse programa: 

- CESP 
- CPFL 
- Secretaria da Agricultura 
- FIESP/CIESP 

2~ Mercado Urbano 

Nesse mercado os programas sao desenvolvidos tanto co~ ob 
'· -

jetivos quantitativ~s - atingir, em 1979, 100% da irea ur-
bana eletrificada - como objetfvos qualitativos - atendi
mento das populações de baixa renda. 

Muitas vezes. os programas foram originados a partir de pe~ 

quisas realizadas anteriormente. Como exemplo, o programa 
PPM (Padrão Popular Mi"nimo) foi precedido de uma ·pesqtfi·sa 
realizada em 1973, a qual demonstrava a existência de mui
tos consumidores situados sob as redes de distribuição da 
empresa, mas que não estavam ligados a ela, geralmente por 
falta de recursos financeiros. 

Os principais programas para o mercado urbano sao~ 

a) PPM - Padrão Popular Mi"nimo 

Seu objetivo, conforme vimos, e abranger os consum1ao-
" res situados sob as redes existentes (expansão no s~pt! 

do vertical). 
No per1odo de 1976/1979 f9ram ligados 38.646 consumido
res, abrangendo um total de 210.000 pessoas·. 

A 
' ., 

b) LPP -~ Luz'para Periferia i ' 

Esse programa surgiu na CPFL q~ando se constatou qu~·h! 
via um elevado nGmero de residências situadas na perife 
ria das cidades, desprovidas de redes de distribuição. 
o objeiivo desse programa e estender as redes derdistr! 
buição ate as ireas periféricas dos munici"pios (expan -
s ã o h o r i z o n tal ) . 
Para a execuçã~ do programa, prestam-se esclarecimentos 
aos moradores dessas zonas periféricas e motivam-se as· 

r 

Prefeituras Municipais, no sentido de colaborarem para 
o programa. 
No peri"odo de 1977/1979, possibilitou a ligação de 
15.728 residências. 



c) Eletrificação de Favelas 

Está sendo iniciado um programa especifico para o merca 
do de favelas, com o objetivo de estender redes e ligar 
as moradias. 

d) Iluminação Pública 

·Esse projeto tem também um duplo objetivo: 
quantitativo - ampliar as redes de iluminação pijblica -

para atingir 100% 
qualitativo - melhorar a qualidade da iluminação 

- reduzir custos 

3. Mercado Industrial 

O programa mais importante para esse mercad6 e o SLI- Ser 
viço de Localização Industrial. O objetivo principal des
se prog~ama e promover a relocação das ind~strias, visando 
a otimização do sistema de distribuição de energia elétri
ca da CESP. Como objetivo secundário esse programa concb! 
re também para orientação do desenvolvimento industrial de 
~ma maneira mais harm&nica. 

Esse serviço se apres~nta como um intermediário entre os 
empresários e as autoridades governamentais, dando assesso 
ria também ãs Prefeituras Municipais na fixação de suas 
diretrizes de industrialização. 
Alem do SLI um outro progr~ma está em fase de implantação: 
El~trific~~ãd e Conservação de Energia rta~ Ind~strias. Es 
se programa surgiu em decorrincia da crise do petr5leo que 
começou a ser substituido pela energia elétrica. Tendo em 
vista a natureza do bem comercializado, com perspectivas -
de tornar-se escasso, esse programa visa simultaneamente a 
ampliação do uso da energia elétrica (pela substituição do 

' . 
petr51eo) e sua conservação. ~ 

4. Me~Cado de Transportes 

Esse mercado estã começando a ser 
to de vista mercadol5gico, com um 

. Troleibus. Seu objetivo principal 

trabalhado agora, do po~ 

projeto especial: 
e a eletrificação dos 

trasnportes coletivos, tendo em vista a substituiçáo 
da energia do petr51eo. 



ANEXO NQ 5 

"MIX" DE SERVIÇOS DA COMPANHIA TELEFONrCA DA ~ORDA DO CAMPO 



-
oe.\ 

, \..\s,.~,.e.s e. 
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. C\..~'SS R't.çoS 

---. . ...-- e.~o't. 
- CHAVE COMUT. ---. 
-EXTENSÃO 

__.--

-RAMAL . f\c~oos 
- T. COLORIDO 1 .... c\..~ss\ 

-

. \' c1' . c . ,· \..~~ 

1"ef..eGRA~rfA ·BLOQUEIO tU ?~R·\ 
~s 

. FONAoo. ~ -PINO E TOMADA l-\'t.f~~ . . 

-CORDÃO ·EXTENSIVO 

' 

. 8J P. 
F'ON~ 

- AP. LUXO (TECLAS) 
I 

-ZEMITH · 

- TEL. PAINEL 

M ' - EQUIP. GRAV. MENS 
CJSJCÀ 

FUN · - OISCAOOR AUTOM. 
CJoNAf.. .. 

-AP. ALTA VOZ 

- MONOFONES · 

.. - TEL. MÃO LIVRE 

FONE 
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ANEXO NQ 6 

EXEMPLOS DE ADAPTAÇAO AO MERCADO 

A - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Embora a empre~a não tenha uma preocupação clara no sentido de de 
finir os diversos segmentos do mercado, alguns serviços são desti 
nados a alguns grupos especificos. Assim, existem serviços espe
ciais para o Mercado Empresarial (entre os quais, o principal e o 
malote), para o Mercado Filatélico e para o Mercado de Exporta~ão. 

Existem também os serviços financeiros que, embora abertos ao pu
blico geral, acabam se destinando a um segmento especifico do mer 
cado (Vales e Reembolsos Postais). 

B - Rede Ferroviária Federal 

Nesse caso não exisiem estratégias mercadológicas definidas, nem 
serviços esp~c1a1s para os diferentes segmentos do mercado. Como 
exemplo de adaptação ao mercado foi citado o.serviço de transpor
te intermodal (fe~rovia e rodovia), .sob a responsabilidade da em
presa e criado para atender ã necessidade do mercado, que exige o 
transporte "porta a porta 11

• 

Outro exemplo de adaptação ao mercado sao os vagões criados espe
cialm8nte para o transporte de determinados produtos, como por e
xemplo o transporte de fertilizant~s a granel. 

C - Telecomunicações de São Paulo 

Nesse caso, os segmentos do mercado são bem definidos e embora 
não existam propriamente estratégias mercadológicas distintas, u
ma orientação diferente e fornecida aos principais segmentos do 
mercado: assinantes (residenciais e não-residenciais) e não-assi
nantes. 

Como exemplo de adaptação ao mercado a empresa citou os serviços 
de PBX, PABX, desenvolvidos para atender ao mercado especifico de 
negócios. 

I I 



O - Companhia Telefônica da Borda do Canipo 

Ex.istem estratigias mercadol5gicas bem delineadas para os princ! 
' • • ' • • • • ' ... ' ~.. ••• •• • ~ • _rr/1 ••• 

pais segmentos .. do merc'ã·do'' ., ç· 

O segmento residen~i~l, ppr exemplo: no ·~ue tange i comercializa. 
ção de terminais e informações come~ciais i atendido por uma 
equipe de vendas de campo atravis de fo~mas diferenciadas e al -
ternadas de abordagem, ~ue vão desd~ a visita porta-a-porta, ati 
postos vólantes de vend~~ situados ~m ·locais estratigicos. O con 
v~nio com quatro bancos da região mJliiplicam os pontos de repr; .-
sentaçio do mercado~facilitando o acesso do consumidor. 

Alim disso, hã projetos de serviços verticais criados para aten
der is necessidades de alguns segmentos, como~ serviço de cota 
ções da bolsa de valores, destinado ao segmento de neg5ci.os ou o 
serviço de pfadas por telefone que tem uma certa concentração no 
público jovem. 

E - Companhil Energitica de Sio Paulo 

Os serviços sio bastante adaptados aos diversos segmentos do me! 
cada, como o demonstram os diversos programas desenvolvidos 
atualmente pela empresa e que se dirigem aos segmentos rural, in 
dustrial, urbano e transportes. (ver Anexo nQ 4). 



ANEXO NQ 7 

"MfX'' PROMOCIONAL DA ·coMPANHIA TELEFDNtCA DA 'BORDA 'DO CAMPO 
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ANEXO NQ 8 

EXEMPLOS DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NAS EMPRESAS DE SERVIÇOS POBLICOS 

....... ,' 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELrGRAFOS - ECT 

Uma campanha significativa foi a do "Coelhinho Astronauta", propaga! 
da que ajudou a consolidar a mudança de imagem da empresa, no ini -
cio da decada de 70. 

Como exemplo de uma c~mpanha mais agressiVa tem-se a propaganda da 
Filatelia na televisão. Auxilia a promoção da imagem da empresa, 
procurando vender sim~ltaneamente o produto e a Instituição. 

Finalmente, como exemplo de um projeto de vendas recentemente exe -
cutado pode ser citado o trabalho sobre as Mensagens Sociais de Na
tal editadas pela ECT~ 

A finalidade do trabalho foi incrementar a comercialização do citado 
produto nas Ag~ncias Postais, abrangendo cerca de 320 unidades. 

Esquema: 

1} Envio de carta-circular a todos os clientes cadastrados da ECT, 
anexando ã mesma um exemplar do produto. 

! 

2} Envio de 11 Press Release" aos jornais e revistas existentes no am
bito da Diretoria Regional, alem das emissoras de ridio de São 
Paulo. 

3} Confecção de painéis expositores para as Mensagens nas unidades -
mais estratégicas. 

4} Estabelecimento de metas individuais de venda para as Agências. 

5} Fornecimento de pr~mios de incentivo ãs .Agências e aos Técnicos 
de Comercialização. 

6) Contatos intensivos juntos aos grandes clientes, através de equ! 
pe de Técnicos, para venda antecipada db produto. 

7} Publicação sistemitica de notas no Boletim Interno Regional sobre 
o assunto. * .~' 

·'· 

8} Através de co-patro~inadores, confecção de 1.700.000 prospe~tos
promocionais divulgando o produto, a serem entregues a domicflio. 

9} Distribuição de cartazetes junto ãs Agências. 

10) Utilização de carimbo promocional em todas as correspondências ex 
ternas. 



TELECOMUNICAÇOES DE S~O PAULO - TELESP 

Uma campanha recente, finalizada em janeiro de 1980, consistiij de u~ 

"SISTEMA PARA INCREMENTAR A~ VENDAS D~ EXTENSOES E ACESSORIOS A ASSI 
NANTES RESIDENCIAIS". 

O veiculo escolhido para essa campanha fof a mala direta, visto que 
a ação promocional foi restrita a um ~Gblico especifico: os assinan 
tes residenciais de algumas ireas da capital. Os quatro centros es
colhidos para o teste (Jardins, Perdizes, Lapa e Casa Verde) sao 
ireas com caracteristicas heterogineas e, portanto, diferenciadas 
quanto ao poder aquisitivo de seus assinantes. 

O objetivo principal da campanha foi testar a eficiincia da mala di
reta como veiculo promocional, para a colocação de novas extensões e 
acessõrios juntos aos assinantes classe residencial. Como objettvo 
secundirio, avaliar entre esses assinantes o grau de conhecimento 
dos serviços oferecidos. 

Os componentes dessa mala dir~ta foram uma carta dirigida ao assinan 
te e um folheto promocional com texto e ilustração, no qual eram ex
plicados e ilustrados os diversos acessõrios que a empresa oferecia, 
de maneira a ampliar a utilidade do aparelho telefõnico~ 

Os resultados foram considerados satisfatõrios e o indice geral de 
retorno, dos melhores; foi constatado também que o grau de conheci -
menta dos serviços promnvidos, anteriormente i mala direta, eram mui 
to baixos. 

I 



·COMPANHIA ENERGrTICA DE SAO PAULO - CESP 

O E.LETROCAMPO e o programa mais 11 agressivo 11 em termos de Marketing. 
Pode ser realmente definido como um elenco de virias medidas desti-. 
nadas a expandir um determinado mercado, no caso, o rural. 

o Plano de Comunicação foi dividido em tres partes: 

( 
! 

Lançamento ~ 

-. 
' 

Implantação 
< 

Operacionalização 

anünci o 
programa 
material para 

elaboração de 
mala direta 
11 broad side 11 

cartaz 
audiovisual 

folheto 
cartaz 

imprensa 

manuais 

spot, anuncio, calendãrio, audiovisual 
comercial de TV e cinema 
feiras, exposições e caravanas técnicas 

As diversas tarefas promocionais foram divididas entre as diversas 
empresas participantes: ã CESP coube a coordenação do programa ·e o 
densenvolvimento do Plano de Comunicação. 

- CESP e CPFL - na etapa de operacionalização têm a responsabilida
de de fornecer os manuais técnicos; 

Secretaria de Agricultura - organização de caravanas técnicas e 
orientação e treinamento dos proprietãrios rurais; .. 

. j 

- FIESP/CIESP - fornecimento de equipamentos, Demonstrações e Expo
sições, caravanas técnicas, anúncios. 

O ELETROCAMPO e composto de um plano integrado de marketing, em que 
as diversas fases sio previstas e executadas de uma maneira integr! 
da: a apresentação do produto, a distribuição e a comunicação. 

O ELETROCAMPO se insere dentro da estratégia atual da empresa, que 
ê a de acompanhar o uso no futuro, através de um serviço continuado. 



Alim desse programa, apenas o SLI (Serviço de Localização Industrial) 
teve uma promoção e uma divulgação intensas, atravis de cartazes, fo
lhetos e outros tipos de propaganda, porim nao teve esse carãter de 
plano mercadol5gico integrado, al~m de nio ser tio "expansivo•• em ter 
mos de mercado quanto o ELETROCAMPO. 

Jã os planos dirigidos ao mercado urbano (LPP e PPM) praticamente di! 
pensam a parte promocional, havendo somente uma fase de pesquisa e e! 
clarecimentos aos posslveis consumidores e uma motivação das Prefeit~ 

ras Municipais no sentido de colaborarem com a campanha. A parte pr~ 
mocional desses programas ~ bastante reduzida, provavelmente p~lo fa
to de que, existindo uma demanda reprimida os resultados são obtidos 
apenas manipulando-se o fator preço, ou seja, reduzindo os custos de 
instalação. 



REDE FERROVI~RIA FEDERAL - RFF 

A empresa considero~ que como praticamente nao existe propaganda 
ou promoção dos seus serviços, não houve campanha de 
que merecesse dest~que, nos ~ltimos an~s. 

Marketing 

'" 
\) 



COMPANHIA TELEFÔNICA DA BORDA DO "CAMPO - CTBC 

A fim de fornecer um exemplo significativo de uma campanha mercadolõgi.
ca, bem como para entender~ programa mercadológico geral hoje dese~ 
volvido pela CTBC, a empresa considerou ser necessãrio realizar uma 
rãpida retrospectiva sobre seu histórico comercial: 

"A partir de 1973, quando começaram a ser contratadas as grandes ex
pansões de terminais telef6nicos, at~ meados de 1977, o mercado at~~ 
dido pela CTBC caracterizava-se por apresentar uma configuração tip! 
camente de "mercado vendedor" e, desta forma, os programas mercadoló 

J -

gicos desenvolvidos at~ então, tinham como escopo principal univers! 
lizar de forma mais rãpida a abertura de novos planos de expansão, -
funcionando o esquema publicitãrio, basicamente, como apoio para a 
ãrea de vendas (comercialização). 

As campanhas que se sucederam adotavam como tema central a oportuni
dade da compra em função dos reajustes de preços. 

A campanha do Plano de Expansão 75/76, que tinha como peça central o 
filme "O bom vizinho", filme este que foi premiado com o CLIO, re
tratava muito bem a situação do mercado da ~poca, mostrando no· seu 
roteiro o desconforto de não possuir o telefone, reforçando o apelo 
de "status" e utilidade assegurados pelo mesmo. 

Uma s~rie de medidas deflagradas no imbito federal durante o 4Q tri
mestre de 1977, contribuiram para um~ acentuada retração do mercado 
e ao mesmo tempo para alijar parcela substancial do mercado poten -
cial de telefones e, adentrãvamos assim, em 78, tendo pela frente um 
desafio in~dito - a oferta de terminais superava, em muito, a deman
da quantificada. 

Estãvamos diante um mercado. tipicamente comprador, que colocava em 
risco, de certa forma, o planejamento de futuras expansões. 

Diante da configuração de mercado, onde o nivel de disponibilidade -
de terminais era elevado e a "demanda liquida" desenvolvia-se a ta
xas negativas de crescimento, incompatibilizando-se com a politica 
expansionista adotada pela .Empresa, obrigou a adoção de uma estrat~

gia global de Marketing que preconizava duas atitudes simultineas P! 
ra tornar mais competitiva a nossa atuação no mercado: 

- Concentrar esforços sobre a força de vendas para dar vazao aos es
toques remanescentes. 



- Regenerar o mercado potencial estimulando a demanda primãria atra~ 
v~s da utilidade do telefone e da sua consequente valorização. 

Para implementarmos um programa mercadol5gico compatfvel com a estr! 
t~gia definida, as reformu]ações processadas no ãmbito da Divisãó C~ 
mercial, ficaram restritas ã reestruturação da ãrea de vendas, poss! 
bilitando, simultaneament~, a atuação das equipes com for~as difere! 
ciadas e alternadas de abordagens, mantendo-se a t5nica sobre o tra
balho desenvolvido em campo. 

Simultaneamente buscou-se a ampliação da nossa representação de mer
cado atrav~s de convênios estabelecidos com a rede bancãria da re
gião para a comercialização de telefones. 

Paralelamente o esquema publicitãrio tamb~m passou por uma profunda 
reformulação para se adequar ã estratigi~ preconizada. 

Num primeiro plano deveria funcionar como apoio ao trabalho de ven -
das, ~redispondo os consumidores ã compra, despertando interesse pe
lo. produto, canalizando o pGblico para os pontos de venda, e num se
gundo plano funcionar como um "pano de fundo" (back ground} estimu -
lando a demanda primãria para o produto. 

Utilizando~se apelos racionais e emocionais, a campanha fundamentou
se nos beneficios proporcionados pelo telefone valorizando a sua uti 

. . 

lidade, adotando como chamada principal "Quem tem telefone tem tudo"~ 

e como assinatura ••quem compra antes compra melhor••, procurando ~apf. 
talizar ainda, o .hibito incorporado na população dos reajustes tri -
mestrais." 


	

