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RESUMO 

o ensino de marketing, tanto no Brasil quanto no mundo, parece priorizar a análise de 

mercados tradicionais e focaliza, principalmente, ações de marketing que podem ser conduzidas por 

empresas. Desta forma, é natural pensar que o ensino de marketing governamental seja restrito a 

algumas instituições ou cursos. 

o objetivo deste estudo é identificar a abordagem utilizada no ensino de Propaganda 

Governamental em cursos de pós-graduação em Administração, e descrever o preparo acadêmico 

dos alunos nesta disciplina específica. 

As informações levantadas compreendem a forma como esta ferramenta tem sido utilizada 

ao longo das últimas décadas. alguns conceitos estratégicos relativos ao tema, e considerações sobre 

a importância da inserção da disciplina Propaganda Governamental em cursos de pós-graduação em 

Administração. 



ABSTRACT 

The study and teaching of marketing, both in Brazil and throughout the world, seems to 

focus mainly not only traditional markets but also on marketing actions proper of commercial 

companies. This way, it seems natural to think that teaching government marketing and advertising 

is restricted to some institutions. 

This study aims not only to identify the teaching approach of the subject "Government 

Advertising" in Management courses at a post-graduate levei, but also to analyze the academic 

education of students in this specific subject area. 

The information collected comprise an overview on the way this tool has been used in the 

last decades. a presentation of strategic concepts related to the theme, and discuss the importance of 

the subject Government Advertising" in Management courses at post-graduate leveI. 



SUMÁRIO 

1 O DESENVOLVIME~TO DA PROPAGANDA GOVERNAMENTAL ................... 8 

1.1 Raízes Etimológicas dos Termos "Publicidade" e "Propaganda" .......................... 10 

1.2 Propaganda Governamental e Institucional: as teorias de persuasão ..................... 13 

1.2.1. Propaganda. Opinião Pública e Esfera Pública .......................................... 17 

1.2.2. A Agulha Hipodérmica de Lasswell na Propaganda .................................. 22 

1.2.2.1. Esquemas lineares de comunicação ............................................ 23 

1.2.2.2. A propaganda governamental no Brasil ...................................... 28 

1.3 Definições de Propaganda Governamental ......................................................... 29 

2 CARACTERÍSTICAS E PRÁTICAS DA PROPAGANDA 

GOVERNAMENTAL ................................................................................................. 32 

2.1 A Inserção da Pesquisa de Opinião no Planejamento Estratégico de 

Propaganda Governamental ............................................................................... 34 

2.2 A Televisão e a Opinião Pública: a Importância da Formação do 

Profissional de \1arketing em Técnicas Audiovisuais ......................................... 41 

2.3 Comunicação Pública e Quem a Exerce: os Profissionais da Propaganda 

Governalnental ........................................... , ....................................................... 46 

3 PROPAGANDA GOVERNAMENTAL E TRANSDISCIPLINALIDADE .............. Sl 

3.1 A Transdisciplinalidade dos Processos de Ensino na Área .................................. 53 

4 CONCLUSÃO ............................................................................................................. 71 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 7S 



5 

INTRODUÇÃO 

Qual o perfil do ensino da propaganda governamental no Brasil e como é preparado 

academicamente o profissional desta área no Rio de Janeiro? Este era o objetivo principal ao se 

iniciarem as pesquisas para esta monografia. 

Surpreendentemente. no entanto. ao se iniciar o processo, foi percebido que o ensino daquilo 

que Francisco Gaudêncio Torquato Do Rego Neto (1986. p. 44) chama de "uma necessidade social" 

é extremamente restrito no Estado e, no Brasil, as pesquisas sobre o tema inexistem. Por exemplo, 

nenhum trabalho sobre propaganda governamental foi apresentado nos Enanpad entre os anos de 

1997 e 2001. Aqueles que têm a administração pública como tema abordam processos burocráticos, 

e atividades econômicas e sociais que nào envolvem práticas de propaganda governamental. Dos 

inscritos na área de marketing todos abordam a iniciativa privada. O fato não chega a ser 

surpreendente quando se percebe que há um completo desconhecimento sobre as práticas da 

propaganda governamental e uma suspeita de falta de interesse por parte dos clientes/alunos na 

área. O ex-coordenador dos cursos de pós-graduação em Administração da Universidade Estácio de 

Sá, professor Josir Simeone Gomes afirmou. ao ser entrevistado para este trabalho em agosto de 

2001, que "a administração pública é pouco explorada no Brasil, por não ter muita procura por parte 

dos alunos." 

Já o professor de marketing internacional Rodrigo Navarro, ouvido na mesma ocasião, 

acredita que o problema é a falta de compreensão do escopo de suas atividades: "Qual a extensão da 

propaganda governamental? É só fazer a propaganda de suas ações? É só criar uma imagem 

positiva dos governantes? Não estaria isto sendo só uma propaganda política ou 'politiqueira'? Tem 

a ver com o país ou só com o governo?" ele se pergunta. 
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Assim, mais do que respostas, a pesquisa que serviu de base para esta monografia trouxe 

mais dúvidas e perguntas, e uma certeza: que nenhum curso de pós-graduação no Grande Rio inclui 

propaganda governamental entre os seus programas de disciplinas, talvez, até, por uma falta de 

compreensão do próprio tema. 

Desta forma, a diretriz básica do estudo sofreu uma abrupta mudança frente à percepção de 

que seria mais interessante, para o mundo acadêmico, um estudo sobre propaganda governamental, 

suas definições e inserções. 

o primeiro capítulo deste trabalho discute com o leitor as raízes do marketing 

político/governamental em nível de Brasil e de mundo. Em seguida, a preocupação é posicionar o 

leitor com relação aos termos "propaganda governamental", "marketing político" e "marketing 

eleitoral". São a mesma coisa ou não'? Se não. quais as diferenças? Faremos um passeio por 

diversos autores que esclarecerão o assunto. 

No segundo capítulo, já familiarizados com a terminologia dos diversos autores, passarão a 

ser descritas as características e práticas da propaganda governamental, pegando como exemplo 

alguns casos de governos passados. 

o terceiro capítulo é centrado na argumentação que defende uma formação multidisciplinar 

para o profissional de propaganda governamental. Este capítulo é chave para a compreensão da 

escolha dos temas principais dos capítulos subseqüentes. Aqui também se focam as pesquisas de 

opinião para que o leitor possa compreender como funcionam. suas práticas e, por conseqüência seu 

papel-chave na prática da propaganda governamental. A idéia central é: sem conhecer a forma 

como um povo pensa. como é possível governá-lo? Daí a defesa da presença do estudo aprofundado 

das pesquisas de opinião para a formação do profissional. 
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Seguindo a mesma linha. é enfocada a importância do conhecimento aprofundado do 

funcionamento do veículo televisão por parte do profissional de propaganda governamental, para 

que ele possa explorar o meio. Sendo o assunto política, foca-se, principalmente, nos programas de 

debates. 

Espera-se assim, com este trabalho, jogar alguma luz sobre a importância da inserção dos 

estudos de propaganda governamental nos currículos de graduação e pós-graduação das 

universidades fluminenses, como uma forma de contribuição para o desenvolvimento da cidadania, 

via o profissionalismo daqueles que lidam com o Poder, conforme visto por Torquato do Rego 

(1986). 
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1 O DESENVOLVIMENTO DA PROPAGANDA GOVERNAMENTAL 

A história do marketing político está diretamente associada ao desenvolvimento da 

propaganda. Uma arma ideológica característica dos regimes autoritários e totalitários em seu 

início, após 1945, estas técnicas massacrantes e nada sutis foram substituídas pelo processo mais 

eficiente da persuasão (Figueiredo. 1994). 

Em 1952, o general Eisenhower foi o primeiro candidato a contratar uma agência de 

publicidade (BBDO) para a realização de sua propaganda na televisão, sendo, então, acusado de 

"tentar se vender como se vende um sabonete". O marketing político começava a engatinhar, sendo 

a preocupação dos especialistas adaptar o discurso do candidato às especificidades da televisão. 

Surgiram as primeiras regras da comunicação política. como a sigla USP (Unique Selling 

Proposition - Única Proposição de Venda). Isto é. vender em cada 'spot', apenas uma idéia, uma 

proposição, bem como o testemunho de personalidades apoiando os candidatos republicanos 

(Figueiredo, 1994, p. 23-24). 

Em 1956, a propaganda governamental já se tornava um instrumento obrigatório para uma 

campanha presidencial americana. Foi quando surgiu a publ icidade negativa, o ataque aos 

adversários. Quatro anos depois. em 1960. a propaganda governamental começa a ganhar ::ontomos 

definitivamente modernos. A televisão passa a desempenhar um papel preponderante nas 

campanhas; deixando para trás o tempo em que Franklin Roosevelt, em 1948, declarou orgulhoso: 

"Eu apertei 150 mil mãos e tàlei para 15 m i Ihôes de pessoas em comícios". 

Em 1959, na Inglaterra. os conservadores confiaram. pela primeira vez, sua campanha 

eleitoral a uma agência de publicidade. Em 1965. na França. o primeiro candidato a contratar o 

serviço de uma empresa ("Services et Methodes") foi Leucanuet (Figueiredo, 1994, p. 26). 
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Em 1960, os americanos assistiram pela primeira vez a um debate de candidatos à 

Presidência pela televisão. John Kennedy preparou-se com especialistas para debater na TV, 

enquanto Richard Nixon preferiu contiar na sua intuição. No primeiro debate. viu-se diante das 

câmaras um Kennedy jovem, corado. sorridente e confiante contra um Nixon abatido e tenso. 

Todos os analistas americanos concordaram que esse primeiro encontro foi decisivo para o 

rumo da campanha. Pode-se. então. perceber a particularidade da TV (aparência e apresentação das 

idéias dos candidatos), pois enquanto os telespectadores davam vitória a Kennedy, os ouvintes das 

rádios preferiam Nixon, justificando que seus argumentos eram melhores (Figueiredo, 1994, p. 25-

26). 

Para Manhanelli (1988. p. 19-20), no início da história da propaganda governamental 

imperava o não profissionalismo: os candidatos utilizavam-se de princípios básicos de divulgação 

para implantar sua campanha, tàzendo o que seus conselheiros ou assessores, e eles próprios, 

achavam que seria o melhor. Assim. muitas vezes geravam o descontentamento da maioria da 

população. O importante era divulgar ações eleitorais que atendessem unicamente aos interesses dos 

candidatos em uma imposição clara à sociedade. Não havia, neste período, a preocupação de se 

descobrir quais eram os anseios da sociedade para que os candidatos fizessem com que suas 

proposições eleitorais fossem ao encontro deles. 

É esta a principal diferença na percepçào do que é propaganda governamental hoje. Ao 

mesmo tempo em que perceberam que a propaganda podia minimizar as reações populares e 

despertar maior atenção para suas ações. divulgando o benefício da ação social proposta, os 

políticos descobriram que ela nào era a única estratégia ao seu dispor. A propaganda não era 

suficiente para fazer com que as pessoas aceitassem ações sociais impostas como atendimento de 

suas necessidades e desejos. Assim. surgiu o conceito de propaganda governamental, para o qual é 
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necessário conhecer o que a população precisa ou deseja, para, então sim, implementar ações 

sociais capazes de atender ou de minimizar estes anseios, adequando-os aos interesses do candidato. 

1.1 Raízes Etimológicas dos Termos "Publicidade" e "Propaganda". 

Propaganda, publicidade, argumentatividade e retórica. O termo "propaganda", conforme o 

Webster's New World Dictionary, é a forma abreviada de "Congregatio de Propaganda Fide", ou 

seja, "Congregação para a Propagação da Fé", órgão da Igreja Católica encarregado das missões 

estrangeiras. Em sentido geral, pode ser entendido como qualquer disseminação ou promoção de 

idéias, doutrinas, práticas particulares. para a causa de alguém ou contra alguém. Pelo latim, 

"propaganda", nesse contexto, é forma feminina do gerúndio do verbo propago; essa forma, com 

desinência em - nd -, implica idéia de dever ou necessidade. Por conseguinte, traduzindo "ipsis 

litteris", diríamos: "congregação para a fé que deve ser propagada". Por sua vez, o verbo propagare 

é composto de um prefixo Q!Q -, que quer dizer "diante de, defronte de", mais o ~-, com a idéia 

de "plantar, fixar, prender". A detlnição de propagare fica, então, assim, posta em português: 

"multiplicar, prolongar, aumentar. estender. tornar público". 

Ainda segundo o Webster's Ne" World Dictionary, "Em português, publicidade é usado 

para a venda de produtos ou senlços e propaganda tanto para a propagação de idéias como no 

sentido de publicidade". 

Quando a formulação dos conceitos parte da definição do dicionário, isto é, a partir de um 

critério gramatical, não se obtém uma diferença clara entre os termos. O que se percebe nesse caso é 

uma preocupação fundada na origem da palavra. Enquanto que em propaganda se enfatiza a ação de 

propagar, vinculando substantivo ao verbo, publicidade está mais próxima do nome e da qualidade, 

isto é, do substantivo e do adjetivo. Nos livros e dicionários técnicos percebe-se em alguns casos 
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uma preocupação com o conteúdo da propaganda e da publicidade, fator determinante para a sua 

conceituação. 

"Propaganda - I. Expressão genérica. que envolve a divulgação do nome de pessoas (propaganda 
eleitoral ou projissional). de coisas à venda (mercadorias. imóveis. etc.) e também de 
idéias (propaganda dos Evangelhos. do Comunismo. do Nazismo. etc.). 

- 2. Quando tem objetivos comerciais chama-se preferencialmente, "publicidade". que 
tanto pode ser direta (anúncio), como indireta ou institucional." (Dicionário 
Enciclopédico de Jornalismo, 1970) 

Essa posição é reafirmada em outro verbete: 

"Anúncios - I. Os anúncios CO/lstituem espécie do género Matéria lneditorial. Constituem propaganda 
direta que. com propaganda indireta, formam um outro gênero - a publicidade." 
(Dicionário Enciclopédico de Jornalismo, /986) 

E O mesmo ocorre com Publicidade: 

"Publicidade - I. ,/rte de de.lpcl'lar no público o desejo de compra. levando-o à ação. Conjunto de 
técnicas de ução co/ellva. utilizadas no sentido de promover o lucro de uma atividade 
comercwl. cOn1lUlS((lIIdo. aumentando ou mantendo clientes." (Dicionário de 
Propaganda c Jornalismo. /986) 

Contraditoriamente. há livros que apresentam conceitos totalmente opostos àqueles 

transcritos acima. O tema é usado habitualmente com vários sentidos, desde o pejorativo ao de 

propagação da fé, até o sentido político. que é o de 'propaganda comercial', de 'advertising'. Com 

este mesmo sentido mais específico diz-se também da publicidade. Publicidade parece mais 

abrangente - mais próximo de divulgação e comunicação - e menos preciso que propaganda, onde a 

noção do propósito persuasivo é imanente ao conceito técnico do termo (Dicionário Brasileiro de 

Comunicação, 1977). 

A obra parafraseia a "American Marketing Association" e o Código de Ética dos 

Profissionais de Propaganda do Brasil. acrescendo duas observações ao conceito de propaganda: 

"Propaganda - I. Qualllll<!/' lu/'ll/u III/pcs.\'IJal (/Jon persona/) de apresentação e promoção de Idéias. bens 
c serviços. cu/o patrocllwdor é identificado. 

- 2. Técnica de criar opinião pública favorável a um determinado produto, serviço, 
instituição ou idéia. l'isando orientar o comportamento humano das massas num 
determllwdo scnlldo . .. (Dicionário Brasileiro de Comunicação, /977) 
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Para publicidade o conceito é amplo: 

"Publicidade - I. Divulgaçào ato de tornar pública alguma coisa. notícia, fato; informação pública. 
- 2. Técnica de lI1{ormaçào (paga ou graciosa), sobre idéias e fatos de interesse de 

empresas. guvel'l1(),I' ou outras instituições. sem que necessariamente se identifique o 
patrocinador 

3. Propaganda comercial. " (Dicionário Brasileiro de Comunicação, 1977) 

Em síntese, é praticamente impossível uma relação entre os conceitos de propaganda e de 

publicidade. Um critério gramatical não é suficiente para diferenciar entre propaganda e publicidade 

e, deste modo, esclarecer as definições técnicas; quando a preocupação é o conteúdo da mensagem, 

propaganda está vinculada à promoção de crenças e idéias, enquanto publicidade tem o objetivo 

comercial de estimular a compra de produtos e serviços. 

Kotler lembra que a propaganda tem como característica a utilização de mídias variadas para 

alcançar seus objetivos e. sucintamente. descreve assim seus diversos tipos: 

Institucional- tem por tinalidade a fixação do nome da empresa em longo prazo; 

De marca - objetiva o desenvolvimento de marca em longo prazo; 

Classificada - pretende divulgar informações sobre uma venda, serviço ou 

acontecimento: 

De vendas - o anúncio de uma venda especial. 

o autor lembra ainda, que por causa das muitas formas e usos da propaganda, é difícil 

desenvolver generalizações universais que englobem suas qualidades distintas como um 

componente do composto promocional. No entanto, para os tins deste estudo, que tem a propaganda 

institucional como objeto. as seguintes qualidades, destacadas por Kotler como as mais marcantes 

para este tipo de propaganda, devem ser \evadas em conta: 
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., I. Apresentação pública . ..J propaganda. diferentemente da venda pessoal, é um modo altamente público 
de comunicação. Sua nalllreza pública confere um tipo de legitimidade ao produto e, também, sugere 
uma oferta padronizada. Em virlllde de muitas pessoas receberem a mesma mensagem. os 
compradores sabem que seus motivos para adquirirem o produto serão publicamente entendidos. 

2. Difusão. A propaganda é um meio difuso que permite ao vendedor repetir diversas vezes a sua 
mensagem. Também perml/e ao comprador receber e comparar as mensagens de vários concorrentes. 
A propaganda. em grande escala feita por um vendedor. diz algo de positivo sobre a popularidade e o 
sucesso do vendedor. 

3. Expressividade ampliada . . ·1 propaganda proporciona oportunidades para a dramatização da empresa 
e de seus produtos através do engenhoso uso da impressão, do som e da cor. Às vezes, o próprio 
sucesso do instrumento quanto à expressividade poderá, no entanto. diluir ou desviar a atenção da 
mensagem. 

4. Impessoalidade. A propaganda. apesar de ser pública. difusa e expressiva, não poderá ser tão 
convincente como um vendedor ao vivo. A audiência não se sente obrigada a prestar atenção ou a 
responder. A propaganda é capaz apenas de realizar um monólogo. e não um diálogo com o 
receptor. " (Kotler. 19S0. p. 398-399) 

Para Kotler (1989, 1996), a propaganda é considerada como sendo o instrumento 

promocional mais eficiente no marketing ao consumidor, ou seja, o tipo que utilizado quando se 

fala de propaganda governamental e que tem os cidadãos como público-alvo, É o que tem por 

objetivo a venda de produtos e serviços. Já a publicidade, para o autor, vem do inglês 'publicity', o 

que faz com que esteja relacionada com a matéria não paga. 

Assim, levando em conta tanto definições conceituais quanto etimológicas, conclui-se que 

propaganda é o termo abrangente e o que pode ser usado em todos os sentidos. 

1.2 Propaganda Governamental e Institucional: as teorias de persuasão. 

A propaganda, seja ela de produto ou institucionaL vai sempre tratar da venda de produtos 

ou serviços, realizada por um patrocinador identificado, tendo como objetivo: informar, persuadir 

ou lembrar. A imagem do produto, o serviço que o consumidor traz em sua mente, é um dos fatores 

que determinam o seu sucesso, e grande parte dessa imagem é criada pela propaganda via o 

processo de comunicação no modelo idealizado inicialmente por Lasswell em sua obra "Propaganda 

Techniques in the World War" (1927), considerado como um marco no processo de comunicação 

de massa, e na forma como a opinião pública pode ser manipulada pelas técnicas de persuasão e 

comunicação conhecidas hoje como propaganda. que será analisado mais adiante. 
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A propaganda governamental nada mais é do que a propaganda institucional na sua forma 

mais pura, um conceito que será aqui defendido. No entanto, autores como Pinho (1990) - que, 

como feito aqui, relaciona propaganda à divulgação de idéias -, classifica-a como o conjunto de 

técnicas e atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar, num determinado sentido, 

as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público receptor. O autor afirma que a propaganda está 

presente em todos os setores da vida moderna e, de acordo com sua natureza, pode ser classificada 

como ideológica, política. eleitoral. governamental, institucional, corporativa, legal e religiosa. 

Pinho também concorda com os preceitos etimológicos vistos na abertura deste capítulo, que 

relacionam publicidade à promoção de produtos e serviços, estimulando a compra, cultivando a 

preferência pela marca e neutralizando o avanço dos concorrentes. 

Já conforme os propósitos e as funções que a publicidade toma para si, Pinho classifica-a em 

um dos seguintes tipos: de produto. de serviços, de varejo, comparativa, cooperativa, industrial e de 

promoção. 

Como já dito anteriormente. muitos dos conceitos usados pelo autor se confundem. Serão 

analisados três deles: 

PROPAGANDA 
GOVERNAMENTAL 

Tem por objetivo criar, reforçar ou 
modificar a imagem de um 
determinado governo. dentro e fora 
de suas fronteiras. * 

PROPAGANDA 
INSTITUCIONAL 

Tamh":m conhecida como 
propaganda de relações públicas. a 
propaganda institucional tem por 
propósito preencher as 
neces,idades legítimas da empresa. 
aquelas diferentes de vender um 
produto ou serviço. * 

Fonte Elaboração propria • Adaptado de Pinho ~ 1 'l'j' I P 23) 

PROPAGANDA 
CORPORATIVA 

Tem o objetivo de divulgar e 
informar ao público as políticas. 
funções e nonnas da companhia; 
construir uma opinião favorável 
sobre a companhia e criar uma 
imagem de confiabilidade para os 
investimentos em ações da 
companhia ou para desenvolver uma 

estrutura financeira. * 
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Fica simples perceber que todos os três tipos têm como objetivo criar, promover ou 

modificar, via divulgação pelos meios de informação, uma imagem favorável de uma instituição, 

seja ela do primeiro, segundo ou terceiro setor, seus propósitos, idéias e objetivos e produtos físicos 

ou ideológicos. Tais são os pontos defendidos pelo autor durante este trabalho, o que fica claro no 

decorrer dos capítulos subseqüentes. 

Podem ser veiculadas em televisão, rádio, imprensa escrita, mala direta, outdoor, Internet, 

etc. Todos esses meios por si só nào bastam, sendo possível - e muitas vezes necessária - a 

associação de diversos meios para conseguir atingir o público esperado. 

Conforme visto em autores como Barreto (1982), Cabral (1986), Leduc (1980) e Kotler 

(1997), as mensagens de propaganda podem ter apelos: moral, racional, emocional, de medo, 

sexual, humorístico. Para aumentar a credibilidade das propagandas de produtos das empresas é 

necessário mostrar o produto/serviço como ele realmente é, salientando a praticidade e a segurança 

proporcionadas, mostrar a idoneidade e o respeito com que a empresa trata seu consumidor, 

oferecer serviço pós-venda. demonstrar e praticar ação social, e vincular a imagem do produto a 

temas agradáveis. 

Na área da comunicação. vive-se hoje um verdadeiro frenesi condicionado ao mundo dos 

símbolos. Quem não domina esse mundo não consegue, com certeza, acompanhar "in totum" a 

riqueza de detalhes que tece as redes de informações. A esse respeito, Umberto Eco (1971, p. 40) 

diz que: "Cada um de nossos atos comunicativos está dominado pela maciça existência de códigos". 

Na propaganda explora-se tanto o valor denotativo quanto o conotativo. O denotativo diz 

respeito ao concreto, ao mais evidente: o conotativo, por sua vez, apela para os valores subjetivos, 

que estão escondidos por trás das expressões lingüísticas, na montagem das idéias ou nas 
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comparações. No dizer de Roland Barthes (1975), "Mais do que a expressão explícita, o que conta 

no texto publicitário é o que está subjacente, o implícito, o conotado". 

Harold D. Lasswell (1978) não entende a propaganda como uma simples difusão de idéias e 

doutrinas, mas a sua propagação por certos métodos. Para ele, assim como para Barthes, a 

propaganda baseia-se nos símbolos para chegar a seu fim: a manipulação das atitudes coletivas. Por 

isto, consideramos sua teoria, que. na década de 20, deu início à "Mass Communication Research" 

nos Estados Unidos, como essencial para o estudo da propaganda governamental considerado como 

propaganda institucional, sendo a instituição em questão, o Governo, em qualquer de suas esferas 

(Federal, Estadual e Municipal). 

Propagandas governamentais têm. como característica, a amplitude de seu público. Pela 

própria característica de "bem público" de qualquer produto trabalhado pelo governo, a tendência é 

a mobilização de parcelas da população para as quais aquela mensagem não foi necessariamente 

dirigida. Use-se como exemplo a recente campanha acontecida no final de 2001 para vacinação de 

mulheres até 29 anos contra rubéola. Subitamente o governo viu-se envolvido, via mídia, em uma 

polêmica em que mulheres mais velhas. na faixa dos 30 anos, questionavam o porquê de também 

não estarem recebendo a vacina já que também se consideravam em "fase reprodutiva", assim como 

aquelas na faixa dos 20 anos. 

Pode-se analisar o ocorrido por vários ângulos. Foca-se aqui o da imagem por ser o que mais 

claramente ilustra o ponto defendido neste trabalho. No momento em que o governo lança uma 

campanha de vacinação contra a rubéola de mulheres na faixa dos 20 anos contra uma doença que é 

particularmente prejudicial às mulheres grávidas. a mensagem aí codificada é clara: oficialmente o 

governo do Brasil considera que mulheres acima dos 29 anos não estão mais em idade reprodutiva. 

Não se quer entrar aqui em nenhuma polêmica médica. A questão é puramente conotativa e, 
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naturalmente política. Se um laboratório particular promovesse a mesma campanha, talvez o clamor 

em todas as faixas sociais não fosse tão grande. Isto porque, se tratando do governo, as vacinas e o 

que elas representam - ter filhos saudáveis, não importa a idade da genitora - são bens públicos, 

pelos quais todos, inclusive as mulheres em tàse "não reprodutiva" pagam. Quanto à imagem de 

política de saúde pública do governo, tal atitude pode fazer com que mulheres acima de 30 anos 

considerem que o governo não se preocupa com sua saúde, etc. 

1.2.1 Propaganda, Opinião Pública e Esfera Pública 

É somente na segunda metade do século XIX, com o desenvolvimento do capitalismo 

industrial, que a propaganda começa a alcançar um volume considerável. Até então, esta estratégia 

não possuía credibilidade e tampouco era bem-vista pelos comerciantes tradicionais, que preferiam 

a "propaganda" cara a cara, ou seja. a de venda direta (Kotler, 1980, p. 399). 

É justamente na análise do desenvolvimento da propaganda que se pode perceber de forma 

mais clara as sucessivas alterações na relação entre a esfera pública e o público: a publicidade e a 

propaganda assumem a responsabilidade de não somente representarem um objeto, mas de 

emprestarem a ele a autoridade de um objeto de interesse público. Elas mobilizam para o objeto 

"uma espécie de respeito que só se teria para com autoridades públicas" (Habermas, 1984, p. 78). 

Assim, em um movimento paradoxal, enquanto a publicidade de empresas privadas 

direciona o público para uma "atividade consciente", onde ele é capaz de se manifestar e tomar-se 

um cidadão, a atividade pública, na forma do Estado, transforma os cidadãos em consumidores de 

seus serviços. 

Surge, a partir daí. de acordo com Habermas (1984), um consenso fabricado, sem muita 

relação com a opinião pública, já que abre mão da discussão e da concorrência aberta: liA 
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publicidade imita aquela aura de prestígio pessoal e de autoridade supranatural que antigamente era 

conferida pela esfera pública representativa". (p. 36) 

Entretanto, antes desse fenômeno ocorrer, foi detectada uma nova função política para a 

publicidade. Tal função foi nomeada por Habermas como "ativismo jornalístico de organizações". 

Essa atividade se formou a partir de associações que transformaram os interesses privados de 

muitos indivíduos em interesse público. para. através disso. buscar nesse público uma aprovação 

que pudesse ratificar os acordos da instituição. 

Assim, essas instituições não governamentais, como os partidos políticos, começam a se 

manifestar através de seus grandes organizadores, que são, na verdade, os gerentes de suas próprias 

posições que, freqüentemente, se fazem passar por pressões sociais exercidas sobre o Estado e 

legitimadas pelo público que a instituição representa. 

Essa mudança de função atinge também o Estado, que vai continuamente se burocratizando, 

sendo tomado por um grande número de especialistas que atuam ao lado de alguns poucos 

tomadores de decisões. Entra em cena. então. o "autêntico funcionário do partido", sem qualquer 

autonomia e completamente vinculado às determinações de seus líderes. 

A partir daí, começa. então. a se detinir a relação do usuário com o Estado, Gue não se 

caracteriza pela participação política. mas "por um posicionamento genérico de demanda que espera 

atendimento sem querer propriamente impor decisões". É uma relação que se estabelece dentro dos 

planos administrativos do Estado burocrata e prestador de serviço, que, por fim, abre mão da 

discussão ideológica e se torna um produto para ser consumido. O Estado de Habermas é, por 

conseguinte, um Estado prestador de serviços (1984). 
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Este posicionamento fica muito claro quando, em "Mudança estrutural da esfera pública", 

Habermas retrata a emergência da opinião pública na Inglaterra do século XVIII (1984, p. 75-85). E 

cita Fox: "é certamente coisa sábia e justa consultar a opinião pública", sendo "meu dever dar ao 

público os meios para que se forme uma opinião". 

A democracia nasceu intimamente ligada ao fenômeno da livre circulação de informações 

sobre a coisa pública, à emergência de uma consistente opinião pública vigilante em relação ao 

poder, à transparência dos atos do poder. E é onde Habermas afirma: 

"a crítica política do público, no limiar do século XIX, já atingiu uma tal organização que pode 
despedaçar definitivamente o exclusivismo do parlamento, tendo entrado no papel de comentador crítico 
e permanente, e pode assim transformar-se em interlocutor oficial nas discussões dos deputados ". (p. 84) 

Um Estado que garantia. por outro lado. a sua legitimidade a partir da existência de uma 

esfera pública, que Habermas classifica como crítica e restrita, na medida em que o acesso a ela era 

limitado por critérios de propriedade e educação. Os debates públicos que a animavam 

pressupunham a existência do que o autor chama de "jornais políticos", sobretudo a partir do 

momento em que, com a efetiva constituição do Estado Liberal, aquela esfera pública, 

originalmente literária, acaba assumindo importância crucial na própria estrutura daquele, que a 

incorpora formal e explicitamente como instância de poder. 

Mas o capitalismo apresenta uma tendência inelutável à concentração e à centralização, que 

levará, na virada do século XIX, ao surgimento da grande empresa capitalista, da sociedade por 

ações e do grande capital financeiro. que garante a articulação entre a banca e a indústria, 

potencializando a acumulação, o que transforma profundamente o sistema, inaugurando a sua fase 

chamada monopolista, onde prevalecem mercados organizados sob a forma de oligopólios. (De 

Fleur, 1976). 
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Nessas condições. desenvolvem-se os grandes meios de comunicação de massa, veículos da 

publicidade comercial e da propaganda política. 

o surgimento da Indústria Cultural. sob o Capitalismo Monopolista, é visto por Habermas 

(1984), como o fim da esfera pública burguesa e a constituição de um sistema de manipulação das 

consciências. Assim, justamente no momento em que as massas logram conquistar o acesso à esfera 

pública, antes limitada por critérios de exclusão, o seu caráter crítico é esterilizado, surgindo os 

grandes meios de comunicação de massa, primeiro os jornais de massa da virada do século, depois o 

rádio e a televisão, como elementos de controle social. 

As relações estado-empresa. cliente da propaganda governamental, objeto deste estudo são 

resumidas assim: 

'Com isso. a base originária das II1stillllções jornalístico-publicitárias é exatamente invertida nesses 
seus setores mais avançados.· de acordo com o modelo liberal de esfera pública, as instituições do 
público intelectualizado estavam. assim. garantidas frente a ataques do poder público por estarem nas 
mãos de pessoas privadas. na medida em que elas passam a se comercializar e a se concentrar no 
aspecto econômico. técnico e organizatório. Elas se cristalizam nos últimos cem anos em complexos com 
grande poder social. de tal modo que exatamente a sua permanência em mãos privadas é que ameaçou 
por várias vezes as fimções críticas do jornalismo. Em comparação com a imprensa da era liberal. os 
meios de comunicação de massa alcançaram, por um lado, uma extensão e uma eficácia 
incomparavelmente superiores e. com isso. a esfera pública se expandiu. Por outro lado, também foram 
cada vez mais desalojados dessa e.lfera e reinseridos na esfera, outrora privada, do intercâmbio de 
mercadorias. Quanto maior se tornou a sua eficácia jornalístico-publicitária. tanto mais vulneráveis se 
tornaram à pressão de determmados interesses privados . .. (p. 221) 

É nesta linha de desenvolvimento que a opinião pública tende a desvanecer-se enquanto 

princípio ético e racional: à medida que a publicidade penetra esferas cada vez mais vastas da 

sociedade. perde ao mesmo tempo a sua função política de submeter os fatos tornados públicos ao 

controle de um público que faz uso crítico da sua razão (Habermas, 1984, p. 150) e torna-se 

primordialmente um problema técnico. No seu cerne deixa de habitar a forma viva de uma prática 

comunicacional - do debate público. do confronto argumentativo de posições. da validação racional 

dos argumentos apresentados - e passam a predominar as questões técnicas relativas à objetivação 

das opiniões privadas: como fixá-las e formalizá-las de modo operativo, como processá-las (para 

BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONS~1'I 
FUNDACAO GETULIO VARGAS 
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que gerem outras realidades quantitativamente mais relevantes). A tecnicização da opinião pública 

envolve também as modalidades da sua utilização - o problema essencialmente político do seu uso 

estratégico: e neste caso, mais uma vez, as práticas de gestão estão diretamente implicadas, pois o 

que aqui está em jogo é, afinal, o aperfeiçoamento de um conjunto de técnicas de orientação dos 

processos de comunicação e informação para determinados fins: a sua gestão política em tennos de 

rentabilidade e de eficácia. 

Esta característica não torna, surpreendentemente, a opinião pública irracional. Ela perde, 

sim, seu caráter racional. Mas, na verdade, a opinião pública dos nossos dias pode mesmo definir-se 

como "hiper-racional", designadamente na forma como concretiza a lógica instrumental e um 

racionalismo utilitarista. Mas é apenas esta racionalidade particular que conhece e que exercita, à 

custa e com o sacrificio de todas as outras dimensões da razão. (Habennas, 1984; Ortiz, 1994; 

Tarde, 1992 e Thiollent, 1986). 

Em termos gestores, esta concretização muito limitada da razão significa um domínio 

generalizado da opinião pública pelas práticas manipulativas e pelas técnicas de propaganda, umas e 

as outras tendo como fim não o exercício crítico de reflexão por parte do público, mas apenas a 

aceitação passiva por parte deste mesmo público (isto é, do conjunto da sociedade) de certos 

interesses corporativos que deste modo procuram consolidar as suas posições em termos sociais e, 

em particular, no interior do estado. O próprio termo publicidade registra, em conseqüência, uma 

mutação semântica radical: perde o sentido original que, como já vimos, o revestiu nos primórdios 

do pensamento moderno, em que designava o ato de tornar público, de publicitar, de dar a conhecer 

em termos ilustrados idéias, opiniões, conhecimentos, fatos ou pessoas, e passa a assumir um 

caráter essencialmente demonstrativo e aclamativo - a publicidade a que hoje nos referimos na 

linguagem corrente, com um sentido fortemente comercial e técnico. 
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No plano político, esta nova forma de publicidade puramente demonstrativa sobrepõe a 

coação à discussão - uma coação suave, por vezes quase imperceptível e mesmo sedutora. mas 

ainda assim implacável. É o que Tarde (1992) chamava de "histeria das massas". O seu efeito pode 

ser o de transformar a opinião pública na opinião dominante e dominadora, cuja força não provém 

do raciocínio, da razão ou dajustiça, mas só do peso do número: a pressão da massa, que entretanto 

foi cientificamente trabalhada e politicamente acondicionada para fins que ela própria não chegou a 

conhecer, nem provavelmente alguma vez conhecerá - a tirania sem tirano, onde todos são 

igualmente destituídos de poder (Arendt, 1969, p. 45). 

1.2.2 A Agulha Hipodérmica de Lasswell na Propaganda l 

O modelo comunicativo proposto em 1948 por Lasswell em sua obra "A estrutura e a função 

da comunicação na sociedade" indica que o ato da comunicação resume-se em responder às 

seguintes perguntas: 

QUEM (EMISSOR) 

DIZ O QUÊ (MENSAGEM) 

ATRAVÉS DE QUE CANAL (MEIO) 

COM QUE EFEITO? (EFEITOS atraem uma RESPOSTA) 

I Capitulo baseado em Hohlfeldt et ui. 200 I, Mattelart. 200 I e De Flcur. 1976 
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Processos assimétricos com um emissor ativo que produz o estímulo, e uma massa passiva 

que reage ao estímulo (A Teoria da Agulha Hipodérmica"). A comunicação seria, então, intencional 

e tem por objetivo um efeito já determinado (manipulação). 

) 

A audiência era concebida por Lasswell como apenas um conjunto de classes etárias, de 

sexo, etc. As relações informais, entre as pessoas eram consideradas irrelevantes e, por 

conseqüência, isto não influenciava no resultado de uma campanha publicitária. 

o esquema de Lasswell organizou a "communication research" em torno de dois temas 

centrais e de maior duração: análise dos efeitos e análise dos conteúdos. 

As limitações da teoria hipodérmica (resistência do público, efeitos opostos aos previstos) 

deram lugar a três diretrizes na área de Comunicação: 

I. Empírico-experimental (persuasão) 

2. Empírica de campo (efeitos limitados) 

3. Funcionalista das comunicações de massa 

A seguir será visto qual o conceito de "Publicidade" que resulta dos esquemas lineares que 

predominaram até meados do século. 

1.2.2.1 Esquemas lineares de comunicação 

Fonte de informação Transmissor 

Sinal ruído 

Canal --. 
sinal 

Receptor Destino 

2 Em Hohlfeldt (2001), Giovandro Marcus Ferreira explica da ~egulnte lon1l3 a t~ona de Lasswell "O propno nome da abordagem conhecida como "teona hipodénmca, teoria da 

seringa ou "bullet theory", já se encarrega para eVidenciar a onlDOtênCIi\ (do m<lss 111 edla e da sociedade) de um lado. e a vulnerabilidade (do indiViduo, do publico) de outro O termo 

hipodérmico ou sennga mostra como o publico c comparado aos tecidos do corpo humano. que atingido por uma substància (no caso a Informaçào), todo o coflX> social e atingido 

indistintamente O termo "bullet theorv" ou "Ieona bala" lambem reforça a genialidade de um lado em atingir o alvo. no caso o publico ( ) E lá que muitos vão buscar (ou resgatar o 

mito da sociedade de massa) a coerência e mesmo a apologia do funCionamento masSIvo e masslficante dos meios de comUnicação ( ) Estando o componamento humano reduzido à 

relação estimulo-resposta, surge a visão do efeito mevitavel e Inslantàneo ., (p 107-108) 
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Os esquemas "unidirecionais" de comunicação refletem-se na publicidade ao dar origem a 

alguém que comunica também num só sentido. Esta concepção clássica de publicidade que apenas 

"manda para lá" resulta da maneira como se foi entendendo e fazendo comunicação antes dos anos 

sessenta. A publicidade absorveu e integrou os esquemas de comunicação de cada época ao longo 

dos tempos. Assim, a história da publicidade está intimamente ligada à história da comunicação. 

Aqui o publicitário preocupa-se mais em mandar "para lá" o seu produto. Utiliza estratégias 

em que predomina a transmissão do produto e verifica o "Impacto" através de esquemas de 

avaliação próprios. 

Com a introdução da noção de "feedback" no conceito de comunicação, os esquemas que até 

aqUI aceitavam um receptor passivo. vão-se transformando em esquemas dinâmicos onde se 

sublinha a idéia de "participação" na comunicação entre Emissor e Receptor. Aos esquemas lineares 

seguem-se os esquemas concêntricos de comunicação. 

Esta concepção dinâmica de comunicação revolucionou totalmente o esquema das relações 

humanas e refletia-se positivamente no jornalismo, na publicidade, na televisão e no cinema. A 

própria empresa tinha de alterar a relação "empresa-produto-público" para uma relação dinâmica 

que implicasse uma retroação permanente. dando origem ao novo esquema: 

--+ 
Empresa (governo) .-

.
Produto 

--+ 
Público (povo) 

Assessorias de "relações humanas". "relações públicas" e de "marketing" começaram a fazer 

parte integrante de qualquer organismo que tratasse com o público, agora cada vez menos resignado 

a desempenhar apenas o papel passivo de Receptor. 
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Ora, esta maneira de pensar e de fazer comunicação reflete-se também positivamente na 

publicidade e dá origem, antes de mais, a um novo conceito de "Publicidade" e a um 

relacionamento diferente entre Emissor e Consumidor. 

Isto significa que só haverá comunicação publicitária quando se integrarem estratégias que 

possibilitem uma nova relação Empresa - Produto - Público, que implica uma dinâmica nova de 

participação e reciprocidade -interação. 

O conceito de publicidade que resulta da evolução da própria comunicação é o conceito 

"dinâmico", em constante formação e atualização. Daí que não se pensa em definir o que é "a 

publicidade", mas em dar elementos, pistas de reflexão para o que parece que ela deve ser hoje, 

numa busca constante do amanhã. 

É assim que a publicidade deixa de ser o emIssor que transmite o seu produto aos 

consumidores, por sua vez receptores quase passivos. O publicitário está ali para ativar a 

necessidade de compra pelo público, para encontrar estratégias que facilitem a sua aquisição. Estas 

estratégias deverão integrar, cada vez mais, as tecnologias do seu tempo. 

A integração dos "media" de comunicação do nosso tempo na publicidade é uma exigência 

que advém do "ser consumidor" e do "ser produtor", hoje. Pode-se dizer que os meios audiovisuais 

que mais impacto continuam a exercer na publicidade são aqueles que apostam no som, no grafismo 

e na imagem. 

Estes podem associar-se em meios audiovisuais em que predomina o som e a imagem; 

scriptovisuais em que predomina o gratismo e a imagem e o audio-scripto-visual em que se 

congregam numa sintonia perfeita, som, imagem e escrita. 
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Voltando à análise da teoria de Lasswell (1948), ele define as funções da propaganda em três 

partes: a vigilância do meio, revelando tudo o que poderia ameaçar ou afetar o sistema de valores de 

uma comunidade ou das partes que a compõem; o estabelecimento de relações entre os 

componentes da sociedade para produzir uma resposta ao meio e a transmissão de uma "herança 

social". 

Lasswell via a propaganda como uma ferramenta essencial para a manipulação da opinião 

pública pelo governo e que esta era, então, necessária para gerar apoio das massas para as ações do 

govern03
• 

Assim, para Lasswell, na verdade, propaganda era sinônimo de democracia. Ela daria a um 

governo meios de convencimento de que determinadas ações eram necessárias, gerando apoio da 

opinião pública para elas e. portanto. legitimando-as. 

Naturalmente, Lasswell via a propaganda como um mero instrumento para se alcançar um 

fim e, assim sendo, poderia também ser usada para fins negativos como, utilizando exemplos dados 

por ele na obra citada, o nazismo e o anti-semitismo. 

Lasswell acreditava na teoria determinista da mídia. ou seja, que o que saía na mídia poderia 

afetar diretamente a opinião pública gerando uma resposta direta a um estímulo direto, Jentro dos 

preceitos comportamentais da psicologia social de que a propaganda pode afetar diretamente a 

opinião pública de acordo com as teorias behavioristas. 

Estes estudos de Lasswell estão ancorados nas teorias da sociedade de massa de Le Bon 

(1988) que viam a sociedade industrial do século XX como uma multidão onde os indivíduos estão 

3 Na época, Lasswell se referia ao apoio necessano para que os ELA entrassem na Segunda Guerra Mundial 
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isolados fisica e psicologicamente (não existem relações interpessoais, ou elas não são importantes 

no processo) e, conforme já dito, nas teorias behavioristas que entendem a ação humana como 

resposta a um estímulo externo. 

E é da articulação destas duas visões que nasce o modelo comunicativo da Teoria 

Hipodérmica: a de um processo iniciado nos meios de comunicação, que atinge os indivíduos, 

provocando determinados efeitos. Os meios são vistos como onipotentes, causa única e suficiente 

dos efeitos verificados. Os indivíduos são vistos como seres indiferenciados totalmente passivos, 

expostos ao estímulo vindo dos meios. O máximo que os primeiros estudos distinguiram, em termos 

de diferenciação entre o público foi dividi-lo de acordo com grandes categorias como idade, sexo e 

classe sócio-econômica. 

Por fim, os efeitos eram entendidos como sendo diretos, isto é, se dão sem a interferência de 

outros fatores. Daí a concepção de que os meios agiam sobre a sociedade à maneira de uma "agulha 

hipodérmica". 

A partir da década de 40, os estudos subseqüentes no âmbito da Escola Americana dos 

Efeitos vão representar diretrizes distintas, em muitos aspectos interligadas ou sobrepostas. 

Todas elas, contudo. de diversas formas e em variados setores, vão trazer contribuições para 

aperfeiçoar o modelo comunicativo da Teoria Hipodérmica, apontando para uma realidade que é 

cada vez mais percebida em sua complexidade. Deste modo, pode-se dizer que as concepções 

lineares de comunicação sintetizadas pelo esquema de Lasswell influenciaram, principalmente, até 

os anos 50. o modo de fazer comunicação na imprensa. na rádio, na televisão, na publicidade e 

atualmente nas redes globais. Esta forma de conceber a comunicação teve reflexos profundos na 

relação humana e, sobretudo. na interação Empresa - Produto - Pública. 
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1.2.2.2 A propaganda governamental no Brasil 

No Brasil, segundo Figueiredo (1994, p. 9, 26), o marketing político profissional é um 

fenômeno recente. O que era geralmente percebido pela população como marketing político era o 

"horário eleitoral gratuito". Devido às descontinuidades do regime democrático, a sua prática foi 

retardada, vindo a ser utilizada com maior rigor a partir das eleições majoritárias de 1982. E, 

curiosamente, para quem pensa que foram Getúlio Vargas e Jânio Quadros os pioneiros do 

marketing político no Brasil, Figueiredo ressalta: 

" ... sempre tiveram sua 'marca', que garantia uma grande identidade com o povo. A atuação de ambos, 
entretanto, pouco tinha a ver com o marketing político moderno. Tratava-se da era da quase pré
comunicação de massa. E tanto um como outro seguiram muito mais seu feeling pessoal do que o 
conselho de especialistas ou as indicações das pesquisas." (p. 27). 

Torquato do Rego (1986) acredita que a prática política, no Brasil, a par das qualidades 

inatas, da experiência e da habilidade dos seus agentes, tende a incorporar as vantagens das técnicas 

e dos processos reconhecidamente eficazes nos países desenvolvidos. Isso, segundo ele, não 

significa que a política brasileira, de repente, passe a substituir seus métodos tradicionais, 

desenvolvidos ao sabor das culturas regionais, por técnicas importadas, mas sim, que aconteça um 

processo de absorção de conhecimentos da área de marketing pela política, que têm como 

fundamentação, a competição acirrada entre candidatos, a urbanização das cidades, a influência dos 

meios de comunicação, a abertura política, a pressão dos grupos organizados, a industrialização e a 

diminuição do poder dos "coronéis" da política interiorana. 

O "coronelismo" é também citado por Rego (1948) como uma marca das metodologias 

políticas no país, logo, um ponto a ser levado em conta sempre que se pensa no planejamento de 

estratégias de propaganda governamental, principalmente se se fala de áreas rurais. Hoje, segundo o 

autor, é verdade que não se encontra o coronel típico de décadas passadas, mas seus descendentes 

continuam a mandar na política local. exibindo, ao lado de traços modernos presentes na linguagem, 
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na vestimenta e no comportamento. antigos hábitos que denotam. invariavelmente, o mesmo ritual 

de dominação e influência de seus antepassados. Há, portanto, um novo tipo de coronelismo, 

integrado às mudanças que se processam na cidade. Esse novo coronel trabalha com os mesmos 

valores do passado, entre os quais, Rego aponta, basicamente, a prestação de favores, as barganhas, 

as relações pessoais, o uso de cabos eleitorais, a reciprocidade de interesses, a utilização da máquina 

administrativa municipal, estadual e federal. 

Comentando a inserção do marketing político no Brasil, Kuntz (1998) faz as seguintes 

observações: 

"O mercado eleitoral brasileiro apresenta características distintas de qualquer outro. uma vez que é 
cercado de altos riscos. infestado de 'picaretas'. leigos e 'charlatães'. calotes. fornecedores oportunistas. 
tudo isso regido por uma legislação inadequada e ultrapassada que acaba levando todos - candidatos. 
partidos. fornecedores - a agir na clandestinidade e ilegalidade, sob os olhos complacentes de uma 
justiça eleitoral despreparada. "(p 13) 

1.3 Definições de Propaganda Governamental 

Estratégia. Esta é a palavra-chave quando se busca uma definição para Propaganda 

governamental. Truques, "jogo de cintura" e carisma à parte. todos os autores que escrevem sobre o 

assunto são unânimes em diferenciar estas artimanhas típicas do jogo político da verdadeira 

propaganda governamental. 

"O marketing político tem CO/1/0 essência destacar as qualidades do candidato, direcionando estratégias 
no sentido de alcançar o eleitorado que mais se Identifique com estas qualidades. e por outro lado. 
amenizar as deficiências que o candidato possua." (,\!anhanelli. /988. p. (0) 

Em seu livro "O que é marketing político?" Figueiredo (1994), a fim de responder esta 

questão, relembra as eleições de 1989. citando o depoimento dado pela ex-namorada de Lula dias 

antes do pleito, quando ela o acusava de ter proposto um aborto. Este fato, pela avaliação do autor, 

foi fundamental para a vitória de Fernando Collor de Mello, Mas, segundo Figueiredo, isto não é 

marketing, trata-se apenas de uma tática. uma 'jogadinha' (sic). Marketing é fundamentalmente 
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estratégia, definida com antecedência por especialistas, que analisam as pesquisas, estudam o 

quadro político, pesam virtudes e defeitos dos adversários, informam-se sobre as características do 

eleitorado e assim por diante. (1994, p. 09). 

o marketing político é, definido, assim, como um conjunto de técnicas e procedimentos que 

tem como objetivos adequar um(a) candidato(a) ao seu eleitorado potencial, procurando fazê-lo, 

num primeiro momento, conhecido do maior número de eleitores possível e, em seguida, 

mostrando-o diferente de seus adversários, obviamente melhor do que eles. 

Assim, para adequar o(a) candidato(a) ao seu eleitorado potencial precisa-se, basicamente, 

saber o que pensam e o que querem os eleitores em determinado momento. De posse dessas 

informações, é possível compatibilizar o discurso do(a) candidato(a) com os anseios do eleitorado, 

fazendo com que ele se posicione de acordo com as preocupações da sociedade, sem contrariar sua 

história política. Não adianta falar sobre a camada do ozônio, por exemplo, se a população está 

preocupada em receber água encanada. 

A propaganda governamental. para autores como Rego (1986), pode ser definida como um 

conjunto de atividades planejadas para 'trabalhar' o candidato enquanto produto. Entre estas 

atividades ele destaca a pesquisa do mercado eleitoral. o planejamento do conceito do candidato, a 

determinação das estratégias, o planejamento de mídia. o esquema promocional e a organização 

geral da campanha para promover o objetivo específico que o governo pretende alcançar naquele 

momento. 
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Já Tomazeli (1986) vê a propaganda governamental4 como um conjunto de técnicas voltadas 

para a constituição de sistemas coerentes ao desenvolvimento da prática política em ambientes 

democráticos, instrumentalizando partidos, candidatos e governos com mecanismos de 

planejamento, coordenação e controle de ações voltadas ao desenvolvimento econômico e social. 

A conceituação de propaganda governamental requer, segundo Tomazeli, o retomo ao 

princípio de troca, que é o conceito central do marketing. Quando uma pessoa vende uma idéia de 

eficiência profissional, capacidade gerencial ou visão política, propõe uma troca com um 

determinado público, esperando receber aceitação, emprego ou cargo eletivo. Esta aceitação, no 

caso da política partidária, se dá na forma de votos que o candidato recebe em troca de suas 

promessas de atuação futura como político, que objetiva o bem comum de um determinado público

alvo. 

4Ao qual ele se refere sempre como "marketing polltlco" 



32 

2 CARACTERÍSTICAS E PRÁTICAS DA PROPAGANDA 

GOVERNAMENTAL 

De acordo com Matos (1998), não se pode determinar com precisão o surgimento da 

propaganda governamental. Porém, pode-se assegurar que ela deriva de um processo de absorção 

do conhecimento da área de marketing pela política, com o fim de ajudar na comunicação social e 

promoção de determinados desempenhos ou programas de governo. Antes de entrar no assunto de 

"como a literatura aborda o 'fazer' propaganda governamental", como se dá sua "utilização" e sua 

"prática", é interessante ressaltar que alguns autores fazem uma diferença entre marketing eleitoral e 

propaganda governamental ou político. Ao longo deste trabalho, conforme já apontado na 

introdução, usam-se as expressões marketing político e governamental como sinônimos com o 

objetivo de facilitar a compreensão dos diversos autores utilizados que usam os dois termos 

indiscriminadamente. 

Conforme Grandi, Marins e Falcão( 1992): 

"Os conceitos de marketing político e eleitoral são ji-eqüentemente confundidos. Diversos autores não 
levam em conSideração essa distinção. Pllblicando trabalhos sobre marketing eleitoral que trazem títulos 
associados ao marketing político. "(p. 32). 

Para eles, o marketing político está relacionado com a formação da imagem a longo prazo, já 

o marketing eleitoral está preocupado com o curto prazo, onde estratégia e tática são montadas para 

que, no momento da eleição o candidato possua o maior número de votos possível, e cumpra seus 

objetivos (p. 32-33). 

Da mesma forma, Figueiredo (2000) considera que o marketing político é algo maIs 

permanente; é quando o político no poder se preocupa em sintonizar sua administração com os 

anseios dos cidadãos. Isto acontece através da realização de pesquisas regulares. boa assessoria de 
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comunicação, correção em possíveis falhas, publicidade dirigida, etc. Trata-se de um trabalho a 

longo prazo. Já o marketing eleitoral aparece na hora do 'vamos ver' (sic), quando todos os(as) 

candidatos(as) saem à procura de um mandato. 

Para Manhanelli (1988): 

"O objetivo do Marketing Eleitoral consiste em implantar técnicas de marketing político e comunicação 
social integradas. de forma a angariar a aprovação e simpatia da sociedade. construindo uma imagem 
do candidato que seja sólida e consiga transmitir confiabilidade e segurança à população elevando o seu 
conceito em nível de opinião pública." (p. 22). 

Contudo, o próprio Figueiredo (1994, p. 11), sabendo dessa diferença, diz que usou a 

expressão marketing político ou governamental para designar os dois processos - marketing político 

e eleitoral. Talvez pela sua utilização na mídia e no senso comum, os autores prefiram referir-se ao 

marketing eleitoral como a propaganda governamental, passando a utilizar as expressões: 

propaganda governamental, marketing político pós-eleitoral, marketing de serviços públicos, etc., 

para designar o marketing político propriamente dito - o marketing feito fora do período eleitoral. 

Manhanelli (1988) relata que, em épocas remotas, os políticos utilizavam-se de métodos 

para divulgação, não preconizando os interesses da sociedade: o que importava era divulgar as 

ações que atendessem aos interesses governamentais. 

Já hoje em dia. a política recebe um tratamento cada vez mais profissional. Mesmo sem 

chegar aos extremos das campanhas eleitorais americanas, tornadas ainda mais necessárias pela não 

existência da obrigatoriedade do voto'. o Brasil está cada vez mais se profissionalizando nesta área. 

Os tempos de mudança e as crescentes exigências sociais não mais aceitam improvisações, o que 

leva, assim à consolidação do marketing dos governos com bases técnicas. 

5 o que faz com que lá. o eleitor seja muito maiS um "cliente" do que aquI No Brasil. por exemplo. a preocupação do "markcteiro" deve ser a de fazer com que o eleitor vote neste ou 

naquele candidato Já nos EUA, o marketelro tem que se preocupar em convencer o eleitor a sair de casa 
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2.1 A Inserção da Pesquisa de Opinião no Planejamento Estratégico de Propaganda 

Governamental 

Na era moderna, os políticos perceberam que a propaganda poderia beneficiar sua imagem 

perante a sociedade e fazer com que as comunidades passassem a prestar mais atenção em suas 

ações sociais. Cabe à propaganda criar e produzir os símbolos, as mensagens, o tipo de material 

apropriado para o público alvo, estudos de mídia e as formas de propagação de idéias do governo 

(Domenac, 1955). 

McKee, Wall e Luther (1997) inseriram o marketing no contexto cultural das comunidades, 

considerando aspectos como socialização e representação social como importantes formas de 

organizar a ação humana: 

"[a cultura] estrutura a ação ao definir as 'regras dojogo '. Conseqüentemente, a cultura é um poderoso 
determinante e, porque organiza ação e efeitos. deve receber atenção de administradores e executivos 
como umaforça organizadora em potencial. " (p. in-i I). 

o governo, estando atento a tais especificidades, é capaz de criar conteúdos, transcendendo a 

propaganda política pura e simples. Ainda segundo Domenach, com o passar dos anos, os 

profissionais de política constataram que só a propaganda não bastava para fazer com que as 

pessoas aceitassem seus projetos sociais como atendimento de necessidades e desejos. Tomou-se 

indispensável fazer pesquisas que demonstrassem explicitamente os anseios da população. A partir 

dessas aspirações, seriam formuladas as ações políticas, levando em conta os interesses do governo, 

avultando, então, a propaganda governamental. Assim. pode-se dizer que a propaganda 

governamental é mais profunda do que um simples Marketing eleitoral, por exemplo, pois tem 

como objeto, conforme já visto, implantar estratégias de inter-relação política e de comunicação 

social de forma coerente. tendo como finalidade lograr a aprovação da opinião pública, construindo, 

assim, uma imagem positiva do governo. passando credibilidade e segurança à população. 
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Figueiredo (1994, p. 28-29), afirma que o processo de elaboração e implementação de uma 

estratégia de propaganda governamental envolve três momentos. O primeiro momento é o do 

diagnóstico. O segundo momento é o da elaboração da estratégia propriamente dita. No terceiro 

momento são estabelecidos os meios que deverão ser utilizados na implementação da estratégia 

definida. 

Segundo ele, com relação ao diagnóstico, o primeiro passo é a informação sobre o 

candidato. Logo se deve pensar imediatamente em pesquisa. São quatro os tipos sugeridos pelo 

autor. 

A primeira pesquisa a ser feita é a análise do quadro geral, onde se verifica 

a quantas anda o humor dos cidadãos. qual é a predisposição que eles têm para receber novas 
informações. como estão vendo os partidos e os políticos. se estão otimistas ou desesperançosos e assim 
por diante. Esse tipo de análise associa a avaliação das pesquisas com aquilo que está ocorrendo na 
política, na economia e na sociedade." (/994. p. 33) 

Outro levantamento útil é aquele que refere-se a vida dos adversários e as características do 

eleitorado, pois: 

"Estar bem informado sobre o passado político de seus adversários é sempre conveniente. Se a estratégia 
adotada. em função da análise do quadro geral e das pesquisas. não recomendar o ataque. não custa 
nada ter um dossiê. para ser utilizado em casos de dificuldades. Além disso. informações sobre os 
concorrentes podem ser úteis em casos de debates. entrevistas etc. " 

"Outra informação primordial é sobre o perfil demográfico dos eleitores. Existe uma série de dados que 
ajudam o marketólogo a mapear as características do eleitorado, não só quanto ao sexo. idade, grau de 
instrução e localização geográfica. como também quanto ao comportamento eleitoral. " (p. 39). 

Um outro instrumento são as pesquisas qualitativas. A metodologia qualitativa envolve duas 

técnicas: as entrevistas individuais em profundidade e as discussões em grupo. Na primeira, utiliza-

se como público alvo, os políticos (da situação e da oposição), empresários influentes (indústria, 

7 São reunidos numa sala quarenta ou cinquenta eleitores. com o pedil que os estrategistas consideram mal. .. adequado ao momento, onde a cada um deles é dado um aparelho de 

controle remoto. no qual vào teclar se estão gostando ou não du programa eleItoral que vêem num monitor de \'1<1eo 
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comércio e serviços), jornalistas, comunicadores, presidentes de associações e sindicatos, etc. Esta 

técnica possibilita a aquisição de uma série de informações sobre a cidade e seus problemas, sobre a 

imagem do candidato, suas chances e apoios, assim como de seus adversários. Na segunda, os 

grupos de discussão são montados em função de características do eleitorado, tais como classe 

social e grau de instrução dos eleitores. Grupos de oito a doze pessoas são recrutadas e reunidas em 

uma sala, onde são estimuladas, através de um moderador, a dar sua opinião sobre o tema da 

discussão. 

Com esta técnica, busca-se identificar as motivações mais profundas do eleitorado, ou seja, 

por que ele age dessa ou daquela maneira. Os grupos de discussão também são utilizados para a 

avaliação dos programas de TV dos candidatos. Outra forma de testar programas eleitorais na TV é 

através do viewfacts7
• Essas formas de acompanhamento possibilitam aos especialistas em 

marketing, e também aos produtores, o acompanhamento do que agrada e do que desagrada nos 

programas eleitorais, se os temas são pertinentes, se o candidato está sendo facilmente 

compreendido nas suas intervenções, etc. 

Outro método é o das pesquisas quantitativas. Estas pesquisas são realizadas através de uma 

amostra de eleitores, e devem apresentar as informações básicas. - Informar sobre a intenção de 

voto do eleitorado. - Identificar quem vota em quem. em quais segmentos o candidato tem 

problemas e em quais está com um índice de intenção de voto mais alto. - Qual o índice de 

rejeição do candidato, assim como, as raízes da escolha ou da rejeição, saber o por que da escolha 

ou rejeição. - Identificar o candidato ideal, quais as várias qualidades que deve possuir o candidato 

ao cargo pretendido. E, por fim, quais os principais problemas do eleitorado, pois é preciso estar em 

sintonia com o interesse deste. 
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o segundo momento, ainda de acordo com Figueiredo (1994, p.74-84), é a elaboração da 

estratégia propriamente dita. Para isto, são utilizadas as informações levantadas nas fases anteriores; 

mas, também, deve-se valer daquilo que se espera que os outros candidatos façam, ou de suas 

posturas, durante a campanha. O posicionamento e a estratégia dos candidatos obedecem a quatro 

pontos principais. O primeiro é a escolha das áreas geográficas, ou seja, em quais áreas serão 

concentrados os esforços de campanha. O segundo é a escolha dos critérios, que podem ser 

"ideológicos", programáticos ou ligados à personalidade do candidato. Como exemplo de critério 

"ideológico" tem-se o candidato que se posiciona como "continuador" ou "opositor" de um 

governo. Utilizando critérios programáticos o candidato baseia-se em questões como reforma 

tributária ou política social de investimento, etc. Outro critério, pouco utilizado de modo exclusivo, 

é basear uma campanha na personalidade do candidato, devendo ser usado quando o mesmo é 

carismático e arrasta o eleitorado com suas atitudes. O terceiro ponto é a escolha do tom, onde 

define-se o comportamento que o candidato terá em relação aos seus adversários (criticar ou 

responder a ataques, adotar um tom neutro, ignorar os adversários ou adotar uma estratégia mista). 

O quarto ponto é a escolha dos temas de campanha, onde são escolhidos os temas principais que o 

candidato irá abordar, como por exemplo, crise econômica, educação, etc. 

Por último, o terceiro momento - a comunicação -, que estabelece quais os meios que 

deverão ser utilizados na implementação da estratégia definida, isto é, comunicar para os eleitores 

aquilo que ficou decidido pelo marketing. É importante, então, uma boa "inserção" do candidato 

nos meios de comunicação. elaboração dos programas de rádio e televisão para o horário eleitoral 

gratuito, utilização de out-doors, mala-direta, faixas, telemarketing, boca-de-urna, etc. 

Já as pesquisas quantitativas, as mais usadas nos trabalhos de levantamento da opinião 

pública e logo, nas campanhas de propaganda governamental baseiam-se na aplicação de métodos 
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científicos para a busca e reunião de dados, bem como na forma de apresentação dos resultados. 

Todo este processo de apreensão e manuseio de dados vem passando ao longo do tempo por 

inúmeros ajustamentos, na instituição e adoção de várias técnicas, que hoje permitem produzir e 

visualizar uma quantidade imensa de informações essenciais para que as opiniões e posições do 

público sejam conhecidas seja no âmbito empresarial ou governamental. 

"Até o início da década de 30. quando George Gallup começou a empregar métodos mais científicos de 
observação. a maioria das pesquisas era baseada em amostras que não tinham qualquer 
representatividade ( . .)" (Paolozzi. 1996. p.189). 

A partir desta evolução, mesmo com a admissão de métodos científicos mais apurados, 

existem registros de erros de resultados previstos por pesquisas, que entraram para a história de 

algumas eleições. 

A história da pesquisa eleitoral quantitativa no Brasil está intimamente ligada à trajetória 

inicial do Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística - IBOPE. Fundado em 1942, e pioneiro em 

pesquisa de opinião no Brasil e na América Latina, o IBOPE passou a participar do cenário político 

nacional poucos anos depois de sua primeira atuação nas áreas de radiodifusão, mercado de 

consumo e publicidade. 

"( . .) faltavam ao lBOPE as pesquisas de opinião pública sobre política. inviáveis durante muito tempo 
por causa da ditadura do Estado Novo. Mas elas seriam realizadas em 1945. Cinco meses antes da 
deposição de Getúlio. pesquisadores foram às ruas do centro de São Paulo ouvir a população sobre a 
sucessão presidencial. A partir daí. o nome IBOPE ficaria tão vinculado às eleições como já estava 
ligado ao rádio" (Poyares. 199 7, p. 135; 

Na política, a pesquisa eleitoral quantitativa tornou-se bastante conhecida pelo trabalho 

dirigido em busca do grau de polarização dos candidatos por faixa etária, sexo, distribuição 

geográfica, renda, etc. Estes têm sido os dados mais divulgados pelos meios de comunicação, 

quando o enfoque principal se preocupa em informar quais candidatos se destacam, e com qual 

intensidade, tudo isto expressado através dos índices de intenção de voto. 



39 

Segundo Almeida (1996, p. 21) "a preocupação se concentra em saber quem está na frente e 

com quantos pontos". Como os meios de comunicação, nas últimas eleições, têm trabalhado 

amplamente com seus resultados, explorando demais o assunto em suas pautas, as pesquisas de 

intenção de voto passaram a ser absorvidas pela população. 

"A opinião pública é investigada por meio de enquetes por amostras, cujos resultados são 
estatisticamente processados. As opiniões ou preferências individuais são captadas através de 
questionários e entrevistas organizadas por empresas especializadas em pesquisa de opinião, tais como o 
IBOPE. o GALLUP, etc. ( . .) Com elas pretende-se conhecer a proporção da população que compartilha 
determinada opimão" (Thiollent, 1986, p.18). 

Nesse contexto destacam-se as possíveis influências geradas pela permanente divulgação 

das tendências de escolha do eleitorado no resultado de uma eleição. Esse controvertido problema, 

da provável contribuição nas decisões de voto exercidas pelas pesquisas eleitorais, refere-se 

principalmente a dois aspectos: junto aos indecisos, no que diz respeito à possibilidade de grande 

parte não apostar em candidatos perdedores, pois existe a pressão psicológica do "querer ganhar" e 

não "perder"; ao importante papel travado na guerra psicológica que se realiza na mobilização dos 

que trabalham na campanha do candidato, onde resultados negativos podem levar à desmobilização 

e desarticulação das equipes e também do eleitorado. Daí a imensa importância do preparo em 

marketing tanto daqueles que trabalham com marketing eleitoral por parte de candidatos quanto 

daqueles que, do lado do govern08
, têm que lidar com as pressões da "oposição" que normalmente 

se tornam ainda mais pronunciadas em períodos de campanha. Daí, a dificuldade de desvencilhar a 

terminologia e a prática de marketing eleitoral e propaganda governamental, em resumo do 

marketing político. 

As pesquisas quantitativas necessitam de analistas competentes, que possam não só ler 

resultados aparentes, mas também cruzar informações. Paralelamente a estes profissionais, às 

8 Ou seja da "posição", os que trabalham com a propaganda governamental propriamente dita 
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assessorias de comunicação governamentais devem somar-se estrategistas criativos e conhecedores 

do ambiente de campanha. Colaborando com essa idéia, Manhanelli (1988) afirma que: 

"o trabalho de tabular os dados e fazer os devidos cruzamentos são parte da rotina de trabalho dos 
órgãos de pesquisa. mas a tarefa de maior responsabilidade cabe ao analista, que vai interpretar as 
informações e avaliar sua abrangência e aplicação" (p. 96). 

Também Figueiredo (1994) aborda este assunto, indo um pouco mais além em suas 

considerações: 

"Esse tipo de informação pode bastar para o eleitor de modo geral, mas é insuficiente para o 
'marketólogo' traçar uma estratégia política. Para isso, é necessário levantar outros dados no decorrer 
do processo eleitoral. Uma parte desse levantamento deve ser feita com antecedência, para que o 
estrategista possa avaliar com precisão o que querem os eleitores" (p. 60). 

Apesar de serem mais identificadas como termômetro da campanha, no que diz respeito ao 

acompanhamento da evolução dos candidatos, as pesquisas de opinião quantitativa são comumente 

usadas em outras situações, tais como: levantamento dos subsídios junto à população para 

montagem da argumentação e apelos de campanhas de opinião do governo; acompanhamento da 

opinião dos eleitores sobre a forma e conteúdo observados durante uma determinada campanha; 

monitoramento das mudanças de sentimentos, expectativas e ansiedades do eleitorado; avaliação 

dos programas exibidos nos horários gratuitos cedidos ao governo, como pronunciamentos de 

Presidentes e Ministros, etc. 

Conforme Paolozzi (1996, p.189) "pesquisas também podem alterar o curso de uma 

campanha governamental". Os resultados têm, muitas vezes, o poder de redimensionar mensagens, 

alterar discursos e performance de figuras públicas. 

"No contexto eleitoral. assistimos à intensificação e à sistematização do papel da pesquisa de opinião. 
Doravante a pesquisa de opinião não pode ser tratada como simples técnica de sondagem. Vem 
desempenhando uma acentuada função política dentro do mecanismo eleitoral e é indissociável das 
práticas dos meios de comunicação de massa." (Thiollent, 1986, p.19). 

As pesquisas quantitativas baseiam-se na montagem de amostras cuidadosamente 

elaboradas, que representem fielmente o universo de eleitores, contando com os dados fornecidos 
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pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Estas amostras referem-se a um número 

pequeno de pessoas, selecionadas com critérios sociológicos e estatísticos, que tenham condições de 

proporcionar resultados que possam ser projetados para o total de eleitores. 

"As amostras (. . .) são muito pequenas. Para se ter uma idéia, o eleitorado brasileiro é composto por 
cerca de 92 milhões de eleitores. Os institutos só entrevistam 3 mil. A chance de você ser entrevistado, 
num determinado levantamento, é de 0,0000326. É mais fácil ganhar várias vezes na loteria" 
(Figueiredo, 1994. p. 56). 

Quanto às pesquisas eleitorais, Manhanelli (1988) relata que: 

" ... no caso do IBOPE, por exemplo. em pesquisas estaduais. os dados já existentes, fornecidos pelo IBGE 
e pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) são utilizados para que se estabeleçam as quotas a serem 
pesquisadas" (p. 101). 

o questionário, além de adaptar-se aos propósitos da pesquisa, deve ser claro, simples e 

objetivo. 

2.2 A Televisão e a Opinião Pública: a Importância da Formação do Profissional de 

Marketing em Técnicas Audiovisuais. 

Conhecedores da grande capacidade desse meIO, os profissionais de marketing e 

responsáveis pela campanha de TV têm buscado acompanhar o grau de aprovação e desaprovação 

das imagens e conteúdos de linguagem. expressos nos programas do horário eleitoral gratuito. 

Para Ney Figueiredo (1995), 

"por essa importância indiscutível é que a televisão merece um cuidado especial durante a campanha. É 
no programa eleitoral gratuito que fica a ma/or parte dos recursos dos (as) candidatos(as). Por isso. 
também o impacto dos programas deve ser avaliado. para corrigir eventuais falhas, mudar o tom e os 
temas que estão sendo abordados. substitUir atores. etc .. " (p. 5 I). 

Almeida (1996) ainda lembra que 

"( . .) a força das mensagens transmitidas nos programas do horário gratuito depende. em parte. da 
capacidade técnica no seu processo de elaboração. principalmente no respaldo que as idéias 
transmitidas já tenham construído ou estejam construindo na sociedade através de outros meios" (p.125). 
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Apoiando-se, normalmente. em grupos de discussão, a avaliação desses programas e, mais 

recentemente, dos comerciais dos candidatos veiculados durante a programação normal tem sido 

realizada por inúmeros políticos em campanhas eleitorais. Figueiredo (1994) apóia a utilização 

dessa metodologia de pesquisa, dizendo que as discussões de grupo são importantíssimas, também, 

para acompanhar a eficiência dos programas eleitorais gratuitos, lembrando que essa técnica, 

inclusive, vem sendo muito utilizada pela Rede Globo, que vem direcionando o desenrolar dos 

temas e de personagens das novelas de acordo com os resultados destas avaliações feitas pelo 

público. 

Uma evidente vantagem no emprego dos grupos de discussão nestes casos é a rapidez na 

leitura e interpretação dos resultados, permitindo avaliar os programas eleitorais antes dos mesmos 

irem para o ar. Conforme esses resultados, o programa sofre modificações, tanto em relação às 

imagens quanto ao conteúdo e recursos de linguagem. 

Hoje, no Brasil, alguns institutos também oferecem um novo e sofisticado sistema, muito 

utilizado para a apreciação de propagandas, e que se adequa perfeitamente aos testes de programas 

eleitorais, chamado de viewfacts. Nesse sistema existe a possibilidade de reunir quarenta ou 

cinqüenta eleitores, que se enquadrem no perfil estabelecido ao estudo, numa sala equipada com 

TV. A forma com que o trabalho é realizado encontra-se bem ilustrada no texto de Rubens 

Figueiredo (1994): 

"A cada um deles é dado um aparelho de controle remoto. no qual vão teclar se estão gostando ou não 
do que vêem no monitor de vídeo. Se teciam 'a' é porque gostam muito: 'b' se gostam um pouco: 'c' são 
indiferentes: 'd' não gostam muito: e 'e' não gostam nada. As avaliações podem ser feitas a cada 
segundo, dependendo da vontade dos eleitores" (p.52). 

o resultado final é a montagem de um gráfico. com a média das opiniões, possibilitando 

verificar os pontos positivos. indiferentes e negativos do programa exibido. conforme a opinião dos 

eleitores. 
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Apesar desta recente técnica ser, ainda, utilizada por poucos candidatos, devido à infra

estrutura exigida, os programas do horário eleitoral gratuito, assim como os comerciais e jingles, 

são costumeiramente submetidos aos grupos de discussão pelos profissionais de marketing, 

diretores da programação da TV e analistas de pesquisas das campanhas. 

A crescente participação da pesquisa de opinião, com suas várias técnicas de investigação, 

como um elemento de valorização na construção da imagem de candidatos, tem proporcionado uma 

posição de destaque nas planilhas de custos e nos organogramas das campanhas eleitorais. 

Confirma-se assim a relevância das pesquisas de opinião junto aos eleitores, como instrumentos 

decisivos na busca de sucesso nas urnas. 

Tomando como exemplo a situação ocorrida no marketing eleitoral, observa-se que as 

pesquisas de opinião passaram a ocupar um espaço definitivo também nos planos estratégicos 

empresariais. 

A concorrência, a constante mutação do mercado e a impossibilidade dos executivos estarem 

mais perto daquilo que acontece diariamente nas decisões de transações de consumo diárias, fazem 

com que, cada vez mais, a pesquisa de opinião seja uma peça fundamental nesse processo de busca 

de remuneração do capital investido. 

Assim como uma campanha política, que não tem procurado apenas chamar a atenção dos 

eleitores, o trabalho de aproximação com o consumidor tem buscado, também, entender o 

inconsciente das pessoas. ir ao encontro de suas necessidades e desejos, trabalhar com suas 

emoções. Em meio a isso, as pesquisas de opinião qualitativas, por exemplo, vêm se destacando por 

sua ampla capacidade em levantar aqueles atributos que podem ser considerados no direcionamento 

das estratégias e de linguagens a serem adotadas. tanto em campanhas eleitorais quanto em 



44 

campanhas estratégicas dirigidas ao mercado. Tudo tem sido direcionado para se partir daquilo que 

o povo ou consumidor quer, do que desejam ou exigem. 

o mercado se torna o palanque dos produtos e serviços. É o que cada vez mais se observa. 

E, em meio a tudo isso, quem não estiver com as informações corretas para seduzir o 

consumidor/cliente, pode sucumbir sem deixar marcas. Somados aos esforços publicitários, de 

relações públicas e de marketing, o constante contato com os públicos de interesse das organizações 

pode representar boas garantias de saúde e sucesso das empresas. 

Enfim, buscar dados, compará-los e analisá-los, têm sido práticas comuns. Já não se tratam 

de iniciativas isoladas, existindo, em grande parte dos casos, um planejamento, seqüencial e 

dinâmico, imposto pela evolução dos mercados, a exemplo do cenário político dessa última década. 

Evidencia-se, com isso, a conquista de espaços definitivos pelas técnicas de pesquisa de opinião em 

meio ao ambiente empresarial. Elas têm sido, em verdade, fontes de inspiração na direção das 

mensagens e imagens que circulam tanto no meio político eleitoral quanto no empresarial. Todavia, 

jamais substituirão a criatividade e o talento, tão necessários na condução do trabalho de busca da 

confiança do tanto eleitor quanto do consumidor brasileiro. 

A política começou a entrar na televisão brasileira de uma forma democrática a partir de 

1979. Pode-se falar de política na TV de duas formas: os debates políticos e o noticiário de natureza 

política. Os noticiários no Brasil seguem o mesmo modelo que os das grandes redes no mundo todo, 

com o programa produzido inteiramente pelas redes e ·'encaixado" entre duas novelas, filmes, em 

resumo programas de entretenimento que, para grande parte da população são a maior atração. 

Já os programas de debates têm um outro perfil. Sua transmissão geralmente acontece após o 

"horário nobre", o que garante um público menos massificado e que sintoniza naquela emissora 

especificamente para assistir àquela programação. Quase sempre as redes menores promovem seus 
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programas de debates, no caso específico, em épocas de eleições ou quando um tema social que 

mobiliza a opinião pública está, por exemplo, para ser votado no Congresso. 

Debates têm, ao contrário dos noticiários, um formato mais aberto e muitas vezes - quase 

sempre - vão ao ar "ao vivo". Thiollent (1986) ilustra bem o panorama dos debates políticos na TV: 

"No sistema de comunicação de massa, os debates são raros momentos em que a comunicação não é 
totalmente produzida de modo unilateral. Apesar das regras do jogo preestabelecidas, a fala não é 
totalmente monopolizada por parte de quem dita a política de informação. Há réplicas e contra-réplicas 
entre os vários candidatos. Há perguntas de jornalistas e de populares. Por definição, o debate é um 
programa bem diferente de simples entrevistas ou de outras formas de noticiário. Constitui um curto 
intervalo bastante diferente do restante da programação televisiva. Além disso. é um dos raros momentos 
marcados pelo imprevisível. Pois, regra geral, os debates são transmitidos ao vivo e aparentemente tudo 
pode acontecer: agressões verbais ou fisicas, saída de um ou outro interlocutor, revelações de 
escândalos, 'golpes baixos', etc. Sempre há regras previamente estabelecidas para evitar esses fatos, mas 
sempre são transgredidas. A transgressão das regras quase sempre faz parte das regras do jogo. Os 
organizadores dispõem como meio de pressão sobre os ânimos dos candidatos essencialmente de duas 
medidas: antecipar o intervalo comercial ou tirar o programa do ar. " (p. 41). 

Os debates são tão particulares em sua natureza que, normalmente não entram no "rating" 

de audiência das emissoras. Isto porque a busca de audiência aqui é menos importante que a 

formação de opinião daqueles considerados "multiplicadores de opinião", um público de elite, que 

lê jornais, participa do processo e influencia as camadas mais baixas e menos cultas da população. 

Debate político não é produto de massa. É um circuito de comunicação horizontal, um 

fórum para que as elites falem para si próprias. Os formatos são os mais variados e é necessário que 

o(s) profissional(s) de marketing por trás das câmeras conheçam bem como funciona o mecanismo 

do veículo, para que possam preparar seus candidatos/clientes para o evento. Alguns debates têm 

tempo pré-determinad09
. outros não têm hora para terminar. Alguns têm os telefones abertos para o 

público, outros não. Cada caso exige uma estratégia e uma preparação diferente e, pelos currículos 

hoje existentes, são poucos os cursos de marketing no Brasil que preparam o profissional para isto. 

9 Geralmente nas emIssoras de menor audiênCIa 
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2.3 Comunicação Pública e Quem a Exerce: os Profissionais da Propaganda 

Governamen tal 

No Brasil, as políticas de Comunicação Social encontram-se integradas às macroestruturas 

administrativas, tendo logrado, por conseguinte. maior visibilidade no Poder Executivo. Segundo 

Rego (1986), pode-se citar como exemplo o projeto de comunicação integrado à administração, 

montado pelo governo militar autoritário (período Médici), projeto este fundado no binômio 

desenvolvimento e segurança nacional. Esta linha de comunicação governamental se valeu das 

técnicas de propaganda para legitimar o discurso ideológico e o projeto militarista de 

desenvolvimento econômico-social. 

Este perfil de comunicação surge logo no início dos governos militares, mas a propaganda 

ideológica alcança seu apogeu no governo Médici. A necessidade de estruturar um sistema de 

comunicação que cuidasse da imagem pública do governo foi cogitada logo após o golpe militar, 

em 1964, apesar da resistência do Marechal Castello Branco, primeiro presidente do regime militar, 

que não dissociava propaganda oficial da imagem do Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP) do governo Getúlio Vargas (Sodré, 1983). O sistema de comunicação do governo federal 

efetivou-se. em 1970, com a criação da Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP), 

encarregada de coordenar os fluxos e mensagens de comunicação entre o poder executivo e a 

sociedade. A AERP se propunha a abrir canais de comunicação entre governantes e governados 

como meio de obter a integração de todo o sistema político para a execução do projeto 

governamental. Formulou. também. os princípios que orientariam as ações de comunicação social 

do governo: legitimidade. impessoalidade e verdade. como princípios éticos, e integração e 

eficiência como marcos da ação operacional do sistema de comunicação, buscando a utilização 

produtiva dos recursos e técnicas disponíveis. com a participação de todos os meios de 
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comunicação. Na operacionalização dos princípios de integração e eficiência, o programa de 

comunicação social da AERP ressaltava a importância da apresentação eficaz da mensagem 

governamental descaracterizando-a como uma peça de propaganda política, e definindo-a como 

produto cultural capaz de sensibilizar e mobilizar a coletividade para o esforço do desenvolvimento 

nacional. Embora utilizada como instrumento de persuasão, a AERP enfatizava na produção das 

campanhas suas finalidades sociais, educativas e democráticas. (Matos, 1998) 

No período compreendido entre 1970 e 1973 o rádio, a televisão e o cinema veicularam 396 

peças de publicidade institucional, sendo 191 através da televisão. Eram peças com um minuto de 

duração, produzidas por agências de publicidade privadas, segundo diretrizes temáticas propostas 

pela AERP: a construção do desenvolvimento, a segurança nacional e a participação da população. 

São desta época campanhas veiculando hábitos de higiene, como por exemplo, a que utilizava o 

personagem "Sugismundo", um cidadão não-cidadão porque não respeitava o espaço público - nele 

inserido o seu próprio corpo. 

Os apelos à unidade nacional podem ser dimensionados pela invocação de alguns slogans: 

"Ninguém segura o Brasil" ou "Este é um país que vai prá frente". 

No período Médici, por meio da AERP, a comunicação institucional do governo buscou 

utilizar os meios de comunicação, especialmente a televisão, como agentes de reprodução dos 

valores e ações de um projeto de governo, complementando a face do controle das informações. 

O modelo de comunicação proposto pelo governo colocava-se acima das condições de 

funcionamento do sistema político, propunha-se democrático num regime autoritário, ressaltava seu 

caráter social e participativo num sistema de decisões centralizadas, em que a participação popular 

era limitada pelo controle e manipulação das informações. Nessa época, a censura estava nas 

redações garantindo a manipulação da notícia ou sua supressão, produzindo na população, por 
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conseqüência, uma percepção fragmentada da realidade. Do outro lado. a publicidade institucional 

mostrava uma imagem idílica do cidadão brasileiro ideal. integrado com a nação, com o projeto de 

desenvolvimento, com o trabalho, a família e consigo mesmo (Matos, 1998). 

Neste sentido, pode-se pensar que o modelo de comunicação pública proposto construiu-se e 

desenvolveu-se no hiato entre a fragmentação do real e a imagem unificada e harmoniosa da 

realidade, criando um não-país onde a imagem ideal era utilizada pelo poder para criar o país não

real. 

Como o Presidente Médici não dava entrevistas no país (em todo o período concedeu apenas 

uma), a Secretaria de Impressa se limitava a produzir o noticiário oficial com os atos do Congresso 

Nacional e da agenda do Presidente e seus ministros. 

Quando estava de bom humor, o Presidente falava de futebol e do sucesso do programa 

econômico conhecido como "milagre brasileiro". Uma única vez, em 1972, quando visitou o 

Nordeste, uma das regiões mais pobres do país, deixou escapar uma observação de que "o Brasil vai 

bem, mas o brasileiro vai mal" ... 

Nesse período, quem exercia a censura era a Polícia Federal e o serviço de comunicação do 

Governo não participava do processo. Muito pelo contrário. apesar de não se poder falar de censura 

dentro do governo, havia. no entanto. um controle sistemático tanto sobre as informações que saíam 

do governo para a imprensa como no serviço de credenciamento de jornalistas nacionais e 

estrangeiros na cobertura de eventos nacionais ou internacionais. 

Vitor Paolozzi (1996, p. 18-19). afirma que, neste período assim como em outros cruciais da 

história, os profissionais de propaganda governamental não eram "noviços" no seu serviço. Eles já 

faziam parte do "mundo político". Eram personagens que conheciam o "sistema vigente". 
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"A imensa notoriedade e poder de hoje não significam que eles (consultores políticos) sejam personagens 
recentemente incorporados ao cenário político. Já em 1915, o publicitário Ivy Lee abriu um escritório 
para auxiliar políticos e empresas interessados em melhorar sua imagem. Lee, que trabalhava seguindo 
a filosofia de que 'multidões são guiadas por símbolos e frases', em 1930 foi contratado por ninguém 
menos que Adolf Hitler, que pretendia conseguir a simpatia da população americana para o partido 
nazista. Em 1933, por iniciativa de Clem Whitaker, surgiu na Califórnia a Campaigns Inc., a primeira 
empresa especializada em dirigir e executar todas as fases de uma campanha. Outro pioneiro, Edward 
Bernays, foi responsável pela criação do primeiro 'evento de mídia' realizado por um presidente. Depois 
de ter chegado à Casa Branca em 1923, Calvin Coolidge passou a se preocupar com a imagem que 
projetava de um presidente frio e distante, até que resolveu convidar Bernays para uma reunião com a 
finalidade de encontrar soluções para o problema. Durante o encontro, um assessor sugeriu que 
Coolidge convidasse alguns dos mais renomados escritores do país para jantar na Casa Branca. Bernays 
achou boa a idéia, mas fez uma pequena alteração no endereçamento dos convites. Ao invés da elite 
intelectual americana, quem sentou na mesa para um café da manhã presidencial foi o cantor AI Jolson e 
quarenta artistas do vaudeville. O resultado obtido foi extraordinário. Na manhã seguinte ao evento, o 
Jornal New York Times deu em manchete com letras garrafais na primeira página: 'ATORES COMEM 
PANQUECAS COM OS COOLlDGES ... PRESIDENTE QUASE GARGALHA '. ". 

A importância do especialista em marketing experiente na área política é também reiterada 

pelos mais diversos autores. Kuntz (1998, p. 9) aponta que um dos' motivos que colaboram para o 

desgaste da imagem da propaganda governamental, assim como dos marketólogos é: 

.. inúmeros aventureiros. oportunistas e outros profissionais alheios à área que. bem intencionados ou 
não, acabam por denegrir a imagem da categoria como um todo ... " 

Kuntz afirma que o profissional de propaganda governamental deve conhecer 

profundamente as atividades que cercam o desenvolvimento de uma campanha eleitoral, não 

somente os aspectos promocionais e necessidades de comunicação, mas também as ligadas à área 

operacional e política da campanha. 

Segundo ele: 

"O profissional de marketing políticofúnciona numa campanha como um diretor de marketing dentro de 
uma organização empresarial. Tem de ter sempre a visão do cliente, embora conheça a visão da agência. 
Deve ser o elo de ligação elllre a agência e o candidato. oferecendo a esta suporte técnico quanto às 
informações a que deva ter acesso para desenvolver sua atividade. orientando sempre que necessário os 
profissionais de criação quanto às peculiaridades das atividades eleitorais e mesmo políticas do 
candidato que assessora e de seus adversários, para que esses possam apresentar projetos de 
comunicação eficazes e evitar o vaivém para remendos; deve também defender os interesses do 
candidato junto à agência e os desta junto ao candidato. além de organizar o plano de materiais e 
serviços, bem comu a sua dislriblllção nu decorrer da campanha." (p. 16). 

Manhanelli (1988) afirma que a experiência sobre os mais diversos meIos lícitos e ilícitos 

que são empregados em campanhas. '~ogo de cintura", grande capacidade analítica, familiaridade 



50 

com os fornecedores que suprem as necessidades da campanha, capacidade de gerar notícias para a 

imprensa e, também de exercer função de relações públicas entre o candidato e seus aliados, 

subordinados e financiadores são condições sine qua non para o candidato a especialista em 

propaganda governamental. 

" ... 0 especialista em marketing político-eleitoral deve ter, obrigatoriamente, (..) [conhecimento} do 
funcionamento prático das campanhas e dos processos e meios onde esta se desenvolve; dos seus 
aspectos organizacionais, das suas dificuldades e perspectivas práticas. "(p. 45-46). 

A formação deste especialista, objeto desta monografia é citada por Rubens Figueiredo 

(2000). Segundo ele: 

é importante que o marketeiro esteja familiarizado com a Ciência Política. Estuda-se eleição e 
eleitores há muito tempo, principalmente nos Estados Unidos. e algumas teorias de explicação do voto 
estão em voga. " (p. (7). 

Deste modo, 

quem está familiarizado com essas teorias tem um instrumento a mais para analisar o 
comportamento do eleitorado e aprender o caminho das pedras." (p. (8). 

Já Rodolfo Grandi. Alexandre Marins e Eduardo Falcão (1992, p. 21) consideram que as 

campanhas eleitorais devem ser multidisciplinares, envolvendo uma série de profissionais de 

diversas áreas. Em resumo, de acordo com os estudiosos da área, a formação deste profissional 

passa não só por Marketing mas também pelas áreas de Comunicação Social e Ciências Políticas. E 

esta formação multidisciplinar é o objeto do próximo capítulo. 
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3 PROPAGANDA GOVERNAMENTAL E TRANSDISCIPLINALIDADE 

Uma questão a ser colocada diz respeito à natureza formal da comunicação pública. Ela é 

formal. pois é uma prática do governo em direção ao cidadão. Mas não seria a comunicação pública 

um fluxo bidirecional de comunicação e informação, onde a natureza formal ou informal e a 

modalidade de expressão seriam definidas fora do âmbito governamental? 

Ao aceitar o funcionamento de um fluxo contínuo de comunicações, que também vão do 

cidadão para o governo, tem-se que admitir a diversidade de gêneros e formas de expressão que 

incluem os aspectos formal, informal, o informativo, o imaginário, e a questão do limite entre o 

espaço público e o privado. 

o conjunto de mensagens e suportes de comunicação através dos quais o cidadão toma 

conhecimento das atividades do governo e, ao mesmo tempo, comunica ao governo suas opiniões e 

necessidades, é comumente denominado como sistema público de informação de uma sociedade 

democrática. Neste sistema público estão envolvidos o governo da nação, os líderes políticos, os 

burocratas, os porta-vozes oficiais. os partidos políticos, as lideranças sindicais, os grupos de 

pressão, a mídia e os vários especialistas em comunicação, inclusive os jornalistas. Cada um desses 

atores tem uma função no processo democrático e a opinião pública emerge como resultado da 

interação que se dá no campo do sistema público de informação. 

Esta visão define a priori a ação, os limites e finalidades dos atores no sistema, e oferece a 

vantagem de pensar a comunicação pública no âmbito da teoria da comunicação política, ou seja, 

como um campo onde imagens e realidades são negociadas visando a legitimação dos diversos 

poderes. 
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Quando se indaga se a comunicação pública tem um papel no processo democrático, é 

preciso levar em consideração a evolução histórica do conceito e da prática da comunicação pública 

e sua inserção atual. 

Loisier e Cossette (apud Kotler, 1996) consideram que os serviços de produção e difusão 

das informações, concebidos inicialmente como atividades de propaganda e de integração social, 

tendem atualmente a assumir funções de análise do ambiente do serviço público como forma de 

colaborar no planejamento das ações governamentais para a tomada de decisões políticas. 

Neste sentido, o conceito contrapõe informação e persuasão, mas abre a possibilidade de 

integrar a comunicação governamental como tarefa da instituição pública não utopicamente 

separada da lógica do mercado, mas sem de todo eximir as responsabilidades do Estado como 

mediador legítimo da sociedade. 

o discurso da comunicação pública é então construído como estratégia ditada pelo cenário 

do mercado político e estatal, é levado em consideração na elaboração do planejamento e na tomada 

das decisões governamentais. 

o levantamento dos estudos no campo da comunicação pública vem indicando de forma 

geral que, apesar da sua importância na vida política, a comunicação no setor público se torna cada 

vez mais ignorada, não só pelos pesquisadores, mas também pelo Estado. 

No Brasil, o período da ditadura de Getúlio Vargas (primeiro presidente a criar um serviço 

de comunicação - o DIP - Departamento de Imprensa e Propaganda em 1939), suscitou uma série de 

pesquisas sobre propaganda política, modalidades de controle da informação e sobre os rituais da 

política num regime autoritário (Matos, 1998). 
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As políticas de comunicação e cultura do governo militar autoritário (1964-1984) foram 

tratadas em diversos estudos sobre o controle da propriedade, o surgimento da imprensa alternativa, 

a censura às formas de expressão informativa e cultural e, em menor escala, as políticas de 

comunicação do governo militar, pela via das relações públicas e da publicidade. 

A partir do período da redemocratização (1986) ocorre um distanciamento acentuado das 

pesquisas de comunicação em relação ao setor público. A reconquista democrática e a volta do 

sufrágio direto atraem os pesquisadores brasileiros da comunicação para a discussão das políticas 

suscitadas pela emergência das novas tecnologias da comunicação e da informação no processo de 

democratização; e também para os novos papéis da mídia, especialmente a televisão, como co

produtores do sistema político, além dos estudos sobre os valores da cultura democrática e do 

imaginário na construção do cenário de representação política. Nessa etapa, a comunicação pública 

é minimizada como tema de pesquisa, a não ser no que diz respeito à transformação desta 

modalidade para o marketing político. 

No governo Geisel (1974-1978), foi criada uma nova estrutura para a comunicação social; as 

atividades da Assessoria de Imprensa e as ações de Relações Públicas foram equiparadas, estas 

últimas perdendo sua hegemonia anterior. O que mudava então era a intenção do Presidente, que se 

propunha a realizar uma abertura política "lenta e gradual" que incluía, naturalmente um aumento 

no fluxo das informações internas. A minimização da publicidade institucional foi explicada 

"veladamente" pelos assessores palacianos como forma de diminuir o impacto do "personalismo" 

que marcou o período anterior (Bucci, 1997). 

3.1 A Transdisciplinalidade dos Processos de Ensino na Área. 

O processo de ensino da Propaganda governamental deve ser como ela própria: dinâmico, 

sempre novo e pronto para mudanças. Já há algum tempo as palavras marketing e propaganda 
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atuam como mágica na economia capitalista e isto se reflete, naturalmente. no campo da educação. 

Os anúncios procurando profissionais de marketing ou então "com experiência em marketing" estão 

por toda parte. 

O aspecto mercadológico das operações de negócios está tendo tal relevância, que não é 

exagero afirmar que os profissionais de marketing estão cada vez mais tomando decisões cruciais 

no dia-a-dia das empresas. Frente a tal responsabilidade é fácil perceber a necessidade de um 

preparo acadêmico e profissional de excelência para aqueles se preparando para o exercício da 

profissão. 

Para estabelecer a importância do preparo deve-se retroceder a uma análise primária do que 

significa a expressão. Provavelmente o leigo bem preparado responderia que está relacionado à área 

de vendas e publicidade. Mas, e o envolvimento com pesquisa e análise de mercados consumidores, 

desenvolvimento de produto, compra e venda, distribuição, etc.? Marketing é, afinal, um conjunto 

de atividades empresariais e econômicas destinadas a prover produtos, serviços e idéias que 

satisfaçam as necessidades dos consumidores. 

A American Marketing Association (AMAyo define: 

"Marketing é o processo de planejamento e execução de conceitos. preços. promoção e distribuição de 
idéias. bens e serviços para criar trocas que satisfaçam objetivos individuais e organizacionais . .. 11 

Hoje, quando se fala de marketing, incluem-se aí atividades de fim lucrativo, de 

organizações sem fim lucrativo, de indivíduos e, o objeto do presente estudo, de organizações 

governamentais; fala-se do primeiro, segundo e terceiro setores l2
• Existe um mercado não apenas 

10 Associação Americana de Marketmg 

11 "Marketing is lhe process af planning and executmg lhe conceptlon, pncmg, promotlan and distributlon af ideas, goods, and servlces to create exchanges thal satlsfy individual and 

organizational ob jectives .. 

12 O primeiro setor sendo as empresas estatais. o segundo as pnvada.s e o terceiro setor as organizações sem fins lucrativos 
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para produtos tangíveis, mas também para idéias, causas, lugares serviços e pessoas. Hoje tudo pode 

se tomar um produto, e é com esta idéia que a propaganda governamental trabalha, e para este 

mercado que os futuros profissionais devem ser preparados. 

o ensino na área de marketing deve fornecer capacidade de percepção, o 'insight', o 

conhecimento e as habilidades necessárias para que o profissional transite pelas áreas de preparação 

e lançamento de um produto, seja este produto um bem físico, uma idéia ou uma pessoa. Afinal, 

marketing é a mola mestra que faz com que o mundo dos negócios funcione. É este tipo de 

pensamento que os professores de marketing, de um modo geral, passam para seus alunos em salas 

de aula no mundo todo. A questão é que é necessário este mesmo tipo de pensamento quando 

falamos de propaganda governamental. Trabalhar uma campanha de governo, a candidatura de um 

político, exige do profissional esta mesma postura. No entanto, quase sempre a propaganda 

governamental envolve indivíduos e para isto - conforme se verifica ao longo deste trabalho - os 

formandos não estão sendo preparados. 

Partindo-se do princípio de que a propaganda governamental é uma necessidade social e não 

meramente uma máquina designada para trabalhar a favor do "poder", ela deve ser encarada como 

uma estratégia de mão dupla, onde cada ação por parte do governo e seus representantes provoca 

uma reação por parte da sociedade e suas instituições. Daí o escopo mais amplo da propaganda 

governamental frente ao marketing eleitoral. O profissional de propaganda governamental não pode 

ser visto apenas como um profissional em preparação para "trabalhar para o governo": ele trabalha 

para a sociedade como um todo e daí também a necessidade de uma formação ampla e eclética. 

As universidades, de modo geral, estão pouco afeitas a uma visão empresarial dinâmica. Isto 

ocorre até mesmo em função do caráter tradicionalmente "sacerdotal" da educação - uma visão tida 

como defasada (Ribeiro, 1969). De acordo com Heliana Rodrigues (1991, p.58)), cabe distinguir as 
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instituições particulares das públicas, uma vez que estas últimas obedecem a regras e privilégios 

específicos. 

"As universidades particulares, em que pesem as características próprias à sua missão, não podem abrir 
mão de personalidade organizacional. Ambos os modelos, porém, devem buscar orientação nos 
modernos modelos administrativos que propõem o planejamento da qualidade e o planejamento 
estratégico de marketing como fatores essenciais de sucesso. " 

Paralelamente, o ensino do marketing nas universidades públicas tem sido, qualitativa e 

quantitativamente (quanto a cursos, alunos e atividades relacionadas ao tema), inferior ao que se 

observa nas universidades particulares, onde a idéia de empreendedorismo parece estar mais 

engendrada e amadurecida (Freitas; Silveira, 2000). 

De acordo com Kotler, Jatusripitak e Maesincee (1997), é no meio da década de 60 que as 

ciências comportamentais entram em cena e o comportamento do consumidor se toma o foco das 

pesquisas. Este modelo, como visto a seguir, perdura até hoje na Escola Nacional de Administração 

Pública de Estrasburgo, na França. Por isto, o peso dado aos estudos de opinião neste trabalho. 

De acordo com Dória (1998), fenômenos como formação de blocos econômicos e de 

mercado, globalização e automação vêm exercendo forte pressão sobre as sociedades e as empresas, 

fazendo com que antigas lideranças e monopólios sejam abalados. Nos chamados países em 

desenvolvimento, outras circunstâncias somam-se ao impacto da conjuntura global. Na maioria 

trata-se de questões estruturais ainda não resolvidas, o que torna o seu quadro mais complexo. 

o autor afirma que fatores tais como formas de produção arcaicas, profundas desigualdades 

sociais, restrito acesso à educação, parque industrial incipiente, e sucessivas crises financeiras e 

políticas são algumas das variáveis que condicionam esses países a posições instáveis, interna e 

internacionalmente. 
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Segundo Trindade (2000, p.3), uma das mais importantes missões da universidade é 

estender, por eqüidade, a setores amplos da sociedade os conhecimentos gerados e acumulados na 

instituição. A universidade possui importante função social e, antes de tudo, cumpre ressaltar que 

não produz a si mesma. 

Enquanto instituição, a universidade é um complexo organizacional com espaço próprio e 

existência material e jurídica. Contudo, este conceito transcende a questão espacial e, indo além, 

segundo Lapassade (1977, p.31), instituições seriam dispositivos instalados no interior dos 

estabelecimentos, e não mais os próprios estabelecimentos. 

De acordo com Rodrigues e Souza (1996, p.33-34), o termo instituição escapa ao 

empirismo, enquanto estabelecimento, e ao pragmatismo, enquanto técnica: 

"Instituição aparece como algo imediatamente problemático, como algo não localizável: forma que 
produz e reproduz as relações sociais ou forma geral das relações sociais, que se instrumenta em 
estabelecimentos e/ou dispositivos. (. . .) Numa tentativa pessoal de definição, diríamos que instituição é 
produção, é atividade ". 

o modelo de universidade, tal como é conhecido hoje, é uma concepção de instituição que 

tem origem na Europa medieval; comparando-se seus primórdios ao modelo atual predominante, é 

possível detectar uma pista adequada para avaliar a trajetória da evolução deste modelo de 

organização, de acordo com Charle e Verger (1996). A análise que se segue da situação atual é 

essencial para a excelência acadêmica deste trabalho, que visa discutir a formação em nível superior 

de profissionais da área de propaganda governamental. 

o quadro da universidade atual configura uma direção e uma estrutura gerencial 

insatisfatórias, com problemas nas tomadas de decisões, ausência de motivação e inadimplência nos 

compromissos. Perde-se conseqüentemente. na organização e na docência, enquanto instituição 

(Charle; Verger, 1996). 
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É uma tarefa árdua associar produtividade e competitividade, quando o contexto é o do 

ensino público universitário brasileiro. Contudo este modelo de eficácia seria possível se não se 

permitissem desvios nos seus princípios e finalidades, e se os pontos de partida e os limites fossem 

muito bem definidos, de modo que se respeitassem princípios fundamentais e constitucionais da 

manutenção do ensino público, da gratuidade, e da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão (Dória, 1998). 

Contudo, fatores tais como certas restrições legais existentes impedem a plenitude de uma 

gestão autônoma por parte das universidades públ icas. O reflexo é a falta de flexibilidade na 

aplicação de recursos e obstáculos na busca de novas fontes de financiamento. Segundo Melo e 

Silveira (1994), tais fatores tornam inadiável o estabelecimento de garantias ao exercício da 

autonomia universitária urgentemente. 

Além de um aspecto fundamental, que são os percentuais financeiros advindos dos 

governos, a universidade deve prever sua expansão futura, sobretudo nas áreas acadêmico-científica 

e administrativa, não priorizando exclusivamente a manutenção da universidade nos parâmetros 

atuais. A autonomia deverá ser o principal suporte para que isto aconteça. Sem apoio federal, 

contudo, as universidades correm o risco de sucumbirem à própria autonomia. É necessário, 

portanto, unir forças e responsabilidade de ambas as partes (Demo, 1993). 

Uma leitura da pós-graduação universitária brasileira se faz necessária. Ela se tem revelado a 

face mais promissora das instituições de ensino superior. Nas três últimas décadas a pesquisa, assim 

como os cursos pós-graduatórios strictu e lato sensu, sinalizam um notável avanço (Freitas; 

Silveira, 2000). 

Ainda, como conseqüência da maior participação da cidadania nos assuntos educativos, 

observa-se também que por anos seguidos o ensino público. aqui e em vários países. experimentou 
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altas taxas de crescimento, sobretudo no ensino fundamental. A universalização do atendimento, 

meta proposta por inúmeros encontros internacionais e reiterada pela Conferência de Jomtien, 

passou a ser a palavra de ordem do país, apesar dos baixos níveis de desempenho do sistema, 

especialmente em razão das altas taxas de evasão e repetência. 

No caso brasileiro, em especial, a legislação estipulou recursos vinculados na Constituição e 

em lei ordinária, visando a garantia de um mínimo de investimentos no setor. Com a Constituição 

de 88, inclusive, assegurou-se o comprometimento de recursos (artigo 60 das disposições 

constitucionais transitórias) para eliminação do analfabetismo e melhoria do ensino ao longo de 10 

anos. O resultado destas providências é a própria lei de diretrizes e bases (LOB), o "provão"13 , o 

aumento dos cursos de pós-graduação, tanto strictu quanto lato sensu, etc. 

A ampliação das demandas educativas acima, aspiração amadurecida da sociedade 

brasileira, em processo de redemocratização durante os anos 80 e 90, encontra grandes obstáculos 

com o agravamento da crise do modelo de desenvolvimento adotado pelo país a partir dos anos 60, 

com a internacionalização da economia, a crescente dependência de capitais externos, o 

extraordinário crescimento das dívidas interna e externa, configurando um quadro que exigia 

soluções capazes de enfrentar um processo de ruptura com os padrões propostos pelas grandes 

potências (alternativa de riscos incalculáveis), ou o aceitar programas que levassem avante a 

abertura econômica e de alinhamento com as diretrizes dos organismos financeiros internacionais. 

Para um debate mais aprofundado do tema proposto, os anos 90 são emblemáticos de uma 

nova realidade anunciada em diferentes momentos e situações. O agravamento das contradições, 

espelhado na Constituição Federal, inspirado num modelo de Estado de Bem-Estar Social, frente a 

13. Não se fara qualquer avaliação critica do mesmo, por falta de espaço 
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uma visão economicista das políticas sociais, acaba por se acentuar, provocando rupturas. com 

definição clara no atual governo. Modificam-se posturas de condução das ações governamentais, a 

tecnocracia muda de perfil com a conseqüente desqualificação dos quadros permanentes da 

burocracia estatal. Este é o panorama geral no qual se move a política educativa nos anos 90 e onde 

os educadores passam a ocupar seu espaço, de maneira distinta do que vinha ocorrendo em outros 

tempos. Em seminário realizado no Rio de Janeiro, em 1991, representantes do Banco Mundial 

(Bird) e alguns especialistas brasileiros discutiram alternativas de como investir mais no ensino 

básico e de como reduzir os elevados investimentos no ensino superior gratuito. 

Richard Sabot, um dos executivos do Bird presentes à reunião mencionou que: 

" .. tempos de crise como este no Brasil. são ideais para se tomar decisões difíceis. mas necessárias. 
como a de acabar com o ensino superior gratuito. porque afalta de alternativa reforça a urgência". (O 
Globo. 1991. p. 4) 

Neste escopo da realidade universitária brasileira, a formação em propaganda governamental 

não é prioritária. Áreas básicas como educação e saúde recebem a maioria dos incentivos do 

Ministério da Educação. 

Entre as 29 instituições de ensino superior pesquisadas no Estado do Rio de Janeiro durante 

o segundo semestre de 200 I, e já citadas na introdução, foi constatado, conforme dito, que nenhuma 

privilegiava o ensino de propaganda governamental em seus cursos de graduação e/ou pós-

graduação com exceção da Fundação Getúlio Vargas em nível de pós-graduação. 

Propaganda governamental, política ou até mesmo eleitoral, não é oferecida como 

especialização ou como uma simples disciplina em nenhuma destas instituições. 

Segundo o coordenador do curso de pós-graduação em Administração do Ibmec. Josir 

Simeone Gomes, o tema não parece merecer interesse em qualquer curso de pós-graduação no 



61 

Brasil: "talvez porque o Brasil nunca foi administrado como uma empresa e o marketing é um 

instrumento empresarial", especulou ao responder à pesquisa que motivou este trabalho. 

Esta opinião no entanto, não é compartilhada por todo o mercado. O coordenador do curso 

de pós-graduação em Administração da Universidade Estácio de Sá, Hernani Barbosa afirma que: 

"a administração Pública é pouco explorada no Brasil por não ter muita procura por parte dos alunos. A 
Fundação Getúlio Vargas já preenche esse espaço e não creio que haja espaço para outro curso. Quanto 
aos programas das disciplinas, é muito dificil definir a atuação da propaganda governamental, já que ele 
tem que estar inserido dentro de um contexto de um programa de governo e modelos de administração 
pública. " 

Deixando de lado estas conjecturas e partindo do princípio já abordado de que a existência 

de profissionais preparados para a prática da propaganda governamental é essencial, resta 

perguntar: qual seria o perfil deste indivíduo? 

Primeiramente, o marketing consiste nas seguintes funções básicas: compra, venda, fixação 

de preços, planejamento, promoção e promoção do produto ou serviços, financiamento, análise de 

risco e de mercado. Estas funções estão presentes em todos os currículos de cursos de marketing e 

fazem parte de uma rede integrada que compreende uma série de outras matérias. Matemática. 

comunicação, psicologia. economia, novas tecnologias e recursos humanos devem ser aplicados em 

conjunto com técnicas de administração e solução de problemas. 

Uma vez vistas e analisadas todas estas características da propaganda governamental. suas 

diferentes modalidades e denominações l4
, chega a hora de se voltar ao tema central e ao ponto 

citado inúmeras vezes - propositalmente - ao longo deste trabalho: a transdisciplinalidade essencial 

à formação do profissional de propaganda governamental para que este possa exercer suas funções. 

14 Político, eleitoraL etc 
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Rego (1986) idealizou o que chama de "ABC do Marketing Político" que será utilizado para 

ilustrar o amplo escopo da formação do profissional da área. No entanto, Rego utiliza o termo 

"marketing político" para falar apenas de marketing eleitoral. Na apropriação de algumas das 

"letras" do alfabeto do autor, deve-se estender um pouco mais para abarcar o objeto de estudo, o 

campo mais amplo que chamamos de "propaganda governamental". 

A. Comportar-se como um vencedor: É a importância da formação da imagem 

pessoal. A adequação desta imagem ao que o eleitor e/ou o público 

consumidor quer; 

B. Identificar a força econômica da região/município: Onde entra a necessidade 

do conhecimento técnico, do domínio das pesquisas qualitativas e 

quantitativas; 

C. Auxiliar o candidato a ter uma postura condizente. Segundo Rego, isto vai 

desde uma agenda bem programada e organizada, que garanta a saúde física e 

mental do candidato, até a preparação de um cardápio que consiga o mesmo 

objetivo; 

D. Captar o clima da estrutura sócio-espacial do poder; 

E. Ganhar a confiança dos grupos de pressão; 

F. Usar intensamente o rádio: Aqui é necessário não apenas o conhecimento de 

assessoria de imprensa, mas do próprio veículo. Rego cita explicitamente o 

rádio, mas pode-se estender o conceito para todos os veículos, principalmente 

a televisão cuja penetração tem aumentado cada vez mais desde a época em 

que seu livro foi publicado. A utilização da televisão e, por conseqüência, a 

necessidade de formar os profissionais para utilizarem esta mídia é o tema 

central do capítulo 4 deste trabalho: 
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G. Usar uma bateria de meios informais de comunicação: Folhetos, rádio-poste, 

cds, shows, etc. O profissional precisa, então, dominar os meios formais. Ex.: 

conhecer o processo de produção de folders e cartazes para produzir um 

folheto, hand out ou simulacro de literatura de cordel. 

H Preparar um bom programa de identidade visual: Não quer dizer que o 

profissional de marketing tenha que ser um programador visual. Mas precisa 

ter noções do que é possível fazer, quais os seus efeitos, a importância da 

marca, etc; 

1. Escolher uma palavra ou uma frase de comando: Princípios básicos de 

marketing. Seria a escolha do slogan; 

J. Planejar muito bem as despesas: De novo uma função perfeitamente 

terceirizável, mas que faz com que o profissional precise ter boas noções de 

cronogramas de despesas, etc. 

Assim, percebe-se que, para formar um profissional capaz de cumprir o leque de atividades 

que o "ABC" de Rego prevê, várias mudanças teriam que ocorrer. O universo do conhecimento 

exigido passa, primordialmente, como citado, pelas áreas de comunicação social, administração e 

psicologia. Os currículos dos cursos existentes no Brasil são bastante semelhantes aos existentes no 

exterior, com relação ao fato de que dão ênfase à área de negócios e economia e não à psicologia, 

sociologia e comunicação. Uma diferença marcante, no entanto, é que enquanto no exterior é 

normal que propaganda governamental, política ou eleitoral sejam disciplinas também em nível de 

graduação, no Brasil isto só ocorre, conforme já visto, em nível de pós-graduação. Além disso, estes 

cursos, no Brasil podem estar, conforme os exemplos escolhidos para estudo a seguir, tanto nas 

áreas de Comunicação Social, quanto nas de Marketing e Administração Pública. Já na Europa, 

continente escolhido para comparação por abrigar a francesa École Nationale d' Administration, a 
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mais tradicional escola de Administração Pública do Mundo, estas disciplinas estão sempre ligadas 

à área de Administração. 

A seguir, serão examinados alguns cursos brasileiros e comparados com dois estrangeiros, o 

da Universidade de Ruão, na França e com a École Nationale d' Administration, em Estrasburgo, 

também na França. 

FUNDAÇÃO CULTURAL DR. PEDRO LEOPOLDO - BELO HORIZONTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADM 

Núcleo de Formação Básica Disciplinas Teoria das Organizações Estatística 
Obrigatórias 

Área de Concentração em Marketing 

Pesquisa em Administração 

Seminário de Dissertação 

Teoria de Marketing 

Modelos de Estratégia Empresarial 

Marketing Estratégico 

Logística Empresarial 

Gerência de Produtos 

Propaganda governamental 

Os Mercados e o Comportamento do Consumidor 

Pesquisa Mercadológica 



CENAPE - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO EM 

PROPAGANDA E MARKETING - BSB 

MBA EM MARKETING INSTITUCIONAL 

Introdução ao Marketing Estratégico Institucional Ambientação 

Marketing estratégico 

Estratégia de Marketing Institucional 

Planejamento de Marketing Institucional 

Comunicação Institucional 

Relações Públicas 

Marketing mercadológico e 
institucional 

Ética de marketing institucional 

Ambiente institucional 

Pesquisa de marketing institucional 

Análise de oportunidades 

Definição do público-alvo 

marketing 

Formulação da estratégia de marketing 
institucional 

Estratégia de marketing institucional 
Planejamento estratégico institucional Plano de 
marketing institucional Avaliação e controle da 
eficácia do marketing institucional 

Processo de comunicação institucional 
Implementação de programas de comunicação 
institucional 

Publicidade e propaganda institucionais 

Utilização dos meios de comunicação de massa 

Comunicação corporativa 

Relacionamento com a imprensa 

Instrumentos e atividades em reforço ao 
marketing institucional 

Relacionamento com os públicos 

Opinião pública 
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Os cursos da Fundação D. Leopoldo e do CENAPE, o primeiro em Administração e o 

segundo em Marketing Institucional, tratam, principalmente no caso do segundo da formação 

complexa do profissional, seja de comunicação ou administração, através de matérias 

contextualizadas, de uma grade com pré-requisitos de disciplinas coerentes e que possibilitam a boa 

formação acadêmica. 



INSTITUT DE FORMATION INTERNATIONALE 

ROUEN INTERNA TIONAL SCHOOL OF BUSINESS (RUÃO, FRANÇA) 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MARKETING 

Curso Básico 

Marketing, Globalização e Comunicação l5 

A ênfase do curso é na forma como os 
profissionais de marketing do amanhã irão, como 
sujeitos globais, redefinir a moralidade do mundo 
dos negócios, em todas as suas etapas até o 
consumidor final, de forma a poderem avaliar o 
valor e custos reais dos produtos e serviços 
disponíveis para eles. Ênfase especial será dada à 
importância de se estabelecer estratégias de 
comunicação eficiente. consistentes com o 
posicionamento do produto no mercado e a 
necessidade do equilíbrio entre os curtos prazos 
do mercado e objetivos comerciais de longo 
prazo. O curso será dividido nos seguintes 
segmentos: 

1 ~ \1arkettng Globalization and Communication 

Introdução ao Marketing I e II 

Marketing Internacional I e II 

E- comércio 

Marketing de Marcas 

Parte I - Comunicação: 

Definindo objetivos e desenvolvendo uma 
estratégia sustentável; os cinco pilares da 
comunicação; entendendo e analisando o 
comportamento do consumidor; Medição de 
resposta; fazendo programas de comunicação e 
comprando serviços; administração orçamentária; 
comunicações internacionais e transculturais; 
Internet e a comunicação on line. 

Parte 2: Globalização: 

Padronização versus adaptação. O conceito de 
marketing de sociedades; Ética no Marketing e 
Marketing Corporativo: Propaganda 
governamental e em ONGS: Mercado global e 
distribuição de renda: Ciberespaço: a única 
realidade global? 
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The COllrse will look aI lhe implications for tomorrow's marketers as global trends re-shape the morality of busíness. from manufacturer to úle final consumer. to assess lhe true 

"alue and cost ofthe products and servlces avallable to them CommUnlcatlons mlx will be studled in detail 

Panicular emphasls wlll be placed on lhe imponance cf establishing cost etfective communicatlons strategies. consistent with brand positioning. and lhe neçesslly cf balancing 

short-term commerclal pressures agamstlong-term busmess obJectives lhe course will be divided into 2 segments 

Part I Commumcatlons 

Defining objectives and developing a sustamable strategy The tive cornerstones of communication Understanding and analyzing consumer behavior Measuring response and 

effectiveness Deslgnmg communlcaUons programs and buymg servlces Building, agreemg and mamtammg budgets InternatlOnal and cross cultural commumcauons Internet and 

on·lme communlcallon 

Pan 2 Globallzatlon Standardizatlon vs Adaptatlon 

The societal marketing concept Ethical marketing and corporate responsibdltv 

Governmental marketing and NGOs Global pricmg and distnbutlon 

C~berspace - the only true globality? 



ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 

ESTRASBURGO, FRANÇA 

MBA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Administração Regional 16 

Negócios e Procedimentos Europeus 18 

Assuntos Internacionais e Ação Diplomática20 

Técnicas de Pesquisas Quantitativas: I 

Gerenciamento Público"3 

16 Regional Adminlstration 

Aqui está incluído o estudo das medidas 
governamentais e das políticas que promovem a 
descentralização conduzida pelas autoridades 
regionais. Os alunos participam das "conferências 
administrativas regionais" (comitês para a 
determinação de políticas regionais sob a 
supervisão nacional) e em audiências nas Cortes 
Administrativas ou nas Cortes Regionais. 17 

Este curso dá aos alunos conhecimento profundo 
e completo dos diferentes aspectos das atividades 
das instituições da União Européia. 19 

Este curso dá aos alunos conhecimentos sobre os 
mais recentes assuntos internacionais e os 
instrumentos diplomáticos utilizados em sua 
administração. 

O ensino de técnicas quantitativas como suporte 
nos cursos de Economia e Administração Pública 
é oferecido a todos os alunos que precisem se 
aprofundar nestas questões. 

Na verdade. todas as atividades em administração 
pública e em gerenciamento são. em parte, 
baseadas em informação quantitativa. Estes dados 
precisam ser manipulados com precisão e 
interpretados de forma profissional e inteligente 
de forma a minimizar os riscos de se chegar a 
conclusões erradas em fatos de natureza 
concreta.n 

Este curso objetiva desenvolver a percepção dos 
alunos com relação às operações do serviço 
público, visando especialmente a introdução de 
novos instrumentos. Eficiência. tabelas 
custo/beneficio e adaptações são o ponto central 
desta matéria. Este curso é ministrado em Paris. 24 
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17This mcludes lhe study of governrnental measures and policies promotmg decentralizatlon conducted by regional authorities The students participate in the regional" administrative 

conference "(steenng committee for regional policies drawn up under state supervision) and in hearings at lhe Adminlstrative Ceurts ar lhe Regional Audit offices 

18 European Procedures and Affairs 

19 This CQurse provldes lhe students with maximal concrete knowledge on different aspects ofthe activities of European Union Instituuons 

20 Intemationallssues and Diplomatic Actlon 

21 Quantitative Techniques 

22 Teaching quantuative techniques as a backdrop for courses In Economlcs and Public Management IS organized for students who need additlonal traming In fact, ali admmlstratlve 

acuvlties and management are based 10 part on quantitative Infonnatlon This data must be fullv mastered and Interpreted intelligently m arder to mintmlze lhe risk of mlsleading 

factual analyses 

23 Public Management 

24 This course aims at developing student awareness of publ1c servlce operatians. especlally 10 vlew af introducmg potential Improvements Efficiency, casuquality ratias and 

adaptation are at the heart ofthis curnculum This course is taught lO PaTls 



ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 

ESTRASBURGO, FRANÇA 

MBA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONT.) 

Assuntos Legais e Administrativos25 Por causa de suas responsabilidades em 
gerenciamento e coordenação. funcionários 
públicos em cargos de direção têm, entre suas 
atribuições, a confecção de textos de padrões 
normativos. 

Análise Prática 
Econômica27 

e Tomada 

Questões Fiscais e de Orçamento. 29 

de 

Nesta perspectiva, este curso é dado por meio de 
conferências e sessões administrativas que 
incluem: métodos de redação, procedimentos 
legais e administrativos. Este curso também 
acontece em Paris.26 

Decisão Este curso coloca os alunos em contato com 
métodos de Economia Aplicada. Desta forma, o 
currículo tem por objetivo desenvolver o 
conhecimento mínimo necessário de teoria 
econômica para permitir o processo de tomada de 
decisão em políticas econômicas, assim como 
ferramentas para desenvolver nos estudantes a 
habilidade de analisar trabalhos feitos por 
especialistas econômicos.28 

Este curso cobre todos os aspectos financeiros da 
ação administrativa. Apesar de que nem todos os 
alunos estarão optando por vagas na 
administração financeira. eles precisam saber 
como avaliar os efeitos orçamentários das 
decisões por eles tomadas e para aprender 
métodos concretos que lhes assegurarão o 
conhecimento da boa administração de grandes 
orçamentos públicos. 30 
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Surpreendentemente os cursos no Brasil dão uma ênfase maior às teorias da comunicação 

(em propaganda, relações públicas e marketing) do que os cursos europeus, que privilegiam 

25 Administrauve and Legal lssues 

26 Given thelr responsibilities in management and coordination. senlor Civil servants are called upon to write texts determmmg nonnatlve standards It is in thlS perspectlve lhat the 

course under this heading is taught via conferences and adminisrrative sessions and includes methods for writing, legal imperatlves and adminlstratlve procedures This course is 

al50 taught in Paris 

27 Practical analysis and economic decision.making 

28 This course puts students in contact with methods of Applied Economics The curriculum, thus. aims al developing basic knowledge on economic theory necessary for declsion

making on economic policies. as well as on tools for developing lhe students' ability to analyze work conducted by specialists Este curso coloca os alunos em contato com metodos 

de Economia Apltcada Desta forma, o curnculo tem por objetivo desenvolver o conheCimento mlnuno necessarlo de teoria econômica para pennltlr o processo ae tomada de decisão 

em polítiCas econômicas. aSSim como ferramentas para desenvolver nos estudantes a habilidade de analtsar trabalhos feitos por especialistas econômicos 

29 Budgelary and tiscallssues 

30 ThlS course co .... ers ali financiai aspects of admmistrative actlon Although the students are not ali gOlOg to opt for poslllons 10 finanCiai admmlstrations. lhey must know how to 

evaluate lhe budgetary efTects of decislons lha! they have come up wuh. and to acqulre concrete methods lhat wtll best ensure public budget management 
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claramente. relações internacionais. aspectos financeiros e abrem espaço para a teoria econômica, o 

que não é valorizado em nossos cursos. 

Um aspecto extremamente valorizado tanto nos currículos analisados no Brasil quanto nos 

do exterior é a formação do profissional habilitada para a confecção e análise de pesquisas de 

opinião, principalmente as quantitativas. Segundo a escola nacional de administração de 

Estrasburgo, ao justificar a presença da ementa em seu currículo: 

"na verdade. todas as atividades em administração pública e em gerenciamento são, em parte, baseadas 
em informação quantitativa. Estes dados precisam ser manipulados com precisão e interpretados de 
forma profissional e inteligente de forma a minimizar os riscos de se chegar a conclusões erradas em 
fatos de natureza concreta. .. 

Levar - objetivando a venda de uma imagem favorável - à opinião pública toda a gama de 

fatos ocorridos no âmbito governamental, assim como trazer para as instituições governamentais os 

anseios e respostas da sociedade. Esta seria uma das formas de se definir o trabalho da propaganda 

governamental. Mas formar opinião pública não é, nos dias atuais uma atividade deixada ao acaso. 

É decorrência de todo um complexo caminho, que pode ser planejado e controlado. A importância 

atribuída à busca constante de informações caracteriza a pesquisa de opinião, como um dos 

principais estágios desse árduo trabalho. No entanto, são poucas as instituições de ensino superior 

que possuem um currículo consistente na área de pesquisas de opinião. Quase sempre, nos cursos de 

Comunicação Social e de Administração existem disciplinas como "Opinião Pública" e "Teoria e 

Pesquisa de Opinião", que não preparam adequadamente o estudante para utilizar estas ferramentas 

que, como será agora analisado, são essenciais para o exercício da atividade. 

Assim como se observa um crescimento do papel dos estudos de opinião nos períodos 

eleitorais no Brasil, é também clara a importância assumida pelos mesmos nos planos estratégicos 

organizacionais em empresas nacionais. 
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Revelou-se, então, publicamente a importância dos estudos de opinião pública como grande 

ferramenta de trabalho numa aproximação eficaz com públicos de interesse. A partir dessa dinâmica 

busca de dados junto ao eleitorado, torna-se mais claro que pensar em política é pensar em pesquisa. 

Um outro fator deficiente nos currículos nacionais é a falta de ementas que contemplem a 

áreas de "relações internacionais" na formação do administrador público. Esta área é amplamente 

coberta pelos cursos europeus, com ênfase, como seria de se esperar em temas relativos aos blocos 

econômicos e de mercado, principalmente a União Européia. 

Uma característica dos cursos nacionais é, corroborando o presente trabalho, a compreensão 

e conseqüente inserção dos estudos de propaganda governamental na áreas de estudos 

institucionais, como faz o centro de aperfeiçoamento em propaganda e marketing de Brasília que 

inclui propaganda governamental dentro dos estudos de "marketing institucional segmentado". 
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4 CONCLUSÃO 

Comunicação, como se sabe, é fundamental, e envolve ações que incluem: contatos pessoais 

com lideranças, viagens, cartas, telefonemas, mala diretas, out-doors, faixas, cartazes, 

telemarketing, participação em programas de rádio e televisão, presença constante .em comícios e 

festas, distribuição de "santinhos" (brindes), boca-de-urna etc. Para limitar corretamente a estratégia 

são necessárias ainda as pesquisas. 

No entanto, quem faz propaganda governamental precisa estar extremamente bem 

preparado. Como visto por ementas de cursos no exterior, o jogo político, e a arena de políticas 

públicas não é uma área para amadores. Assim, o panorama da educação no Brasil como um todo e 

especificamente nesta área de pensadores e articuladores de políticas públicas, faz com que o 

processo seja preocupante. Há uma nova configuração educacional no país como vimos na 

introdução, que trouxe excelentes frutos, mas que, todavia, pode vir a prejudicar a área da educação 

governamental que vem cada vez mais se concentrando na iniciativa privada. 

Esta nova configuração, entretanto, não veio do nada. Ela foi sendo construída num processo 

lento e persistente, tendo sido testada em outros países do continente, até sua plena vigência entre 

nós. A literatura educacional, a partir dos anos 70, em países como Chile, Argentina e México. entre 

outros, revela como as novas propostas vão-se insinuando para ganhar ares de verdades 

inquestionáveis. A necessidade de avaliações do sistema educacional, de reduzir os investimentos 

públicos no ensino superior, de buscar parcerias com setores produtivos são, ao lado de muitas 

outras, propostas que vão sendo sugeridas aos governantes como solução de todos os problemas 

educativos. Junto com estas novas temáticas, as ofertas de empréstimos internacionais para a 

Educação tornam-se mais disponíveis, desde que sigam os figurinos que as acompanham. Com a 

participação cada vez mais intensiva de instituições internacionais no financiamento da educação no 
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país, há uma "agenda educativa" que tende a modificar a maneira de inserção da tecnocracia e dos 

educadores na definição das questões educativas. Estas tendem a sofrer, cada vez mais, a mediação 

de instituições e normas que condicionam a forma de elaboração e apresentação de projetos, criando 

todo um ritual que vai progressivamente minando as estruturas decisórias. O conhecimento técnico 

de educação deve estar acoplado aos procedimentos previamente acordados entre o tomador (no 

caso o governo) e o organismo financiador e tudo deve ser equacionado em razão desses 

entendimentos. 

A forma de inserção em projetos ou programas freqüentemente leva as diferentes instâncias 

decisórias a desconhecerem o conjunto das atividades do Ministério da Educação, agravando os 

problemas advindos da sucessão de ações que se esgotam em si e cujos efeitos não podem ser 

devidamente avaliados e acompanhados. Como muitas dessas ações já estão previamente definidas, 

o papel dos educadores, por exemplo, tende a ser de apoio - se mais ou menos competente é uma 

questão que só os especialistas poderão concluir - ,quando não, de referendo ao que está proposto. 

o atual governo já anunciou que a prioridade para o próximo mandato presidencial, em caso 

de reeleição, será o ensino de segundo grau, com ênfase nos cursos técnicos. Os recursos já estão 

sendo agilizados mediante empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esta visão, 

se confirmada pode ser preocupante. Como visto, pela análise de professores e coordenadores de 

cursos na área da iniciativa privada. a não oferta de cursos na área de propaganda governamental se 

deve à não procura do curso pelos alunos, motivados talvez pelo desconhecimento. No entanto, as 

instituições privadas são empresas de educação, atendem à demanda do mercado. 

O ensino da comunicação institucional governamental vem sendo desprezado pelos 

programas de pós-graduação stricto sensu, onde áreas de marketing governamental. da prática do 

lobbying e de atividades de Relações Públicas Governamentais são relegadas a exercícios empíricos 
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e sem qualquer base de pesquisa acadêmica e crítica. Quem se interessa por esse tipo de novas 

sociabilidades são os programas lato sensu, os quais o MEC ainda não se decidiu a avaliar, na 

mesma medida como faz com os stricto sensu. 

No país, apesar dos esforços de expansão da pós-graduação, o campo dos estudos de 

informação ainda se ressente da falta de equipes bem constituídas de pesquisa, tanto no aspecto 

quantitativo quanto no qualitativo, integrando pesquisadores e estudantes numa perspectiva inter e 

transdisciplinar. Como visto pela grade da Escola Nacional de Administração Pública de 

Estrasburgo há um foco na formação de profissionais em nível de pós-graduação que dominem 

técnicas de avaliação das expectativas do público via pesquisas qualitativas e quantitativas. Na 

verdade, na própria grade de ementas a prestigiada escola francesa afirma ao justificar a inclusão da 

matéria "Técnicas Quantitativas": 

"Na verdade, todas as atividades em administração pública e em gerenciamento são, em parte, baseadas 
em informação quantitativa. Estes dados precisam ser manipulados com precisão e interpretados de 
forma profissional e inteligente de forma a minimizar os riscos de se chegar a conclusões erradas em 
fatos de natureza concreta. " 

Nos principais cursos, os alunos aprendem a fazer os diversos tipos de pesquisa. No entanto, 

a falha está na seqüência deste processo, pois não é dada atenção suficiente às técnicas de análise 

onde entrariam matérias como psicologia social, antropologia cultural, demografia, matemática e 

estatística. Em resumo, não basta pesquisar, mas utilizar os dados obtidos nestas pesquisas de forma 

inteligente e proveitosa para a sociedade. 

Não se pode esquecer que os pós-graduandos brasileiros da área de Administração Pública 

são provenientes dos mais diversos "backgrounds" culturais e profissionais. Assim, uma área 

delicada da formação destes profissionais é a da atuação e utilização dos meios audiovisuais para a 

formação e avaliação da opinião pública. O capítulo 3 deste trabalho fundamenta esta afirmação 

mostrando de forma clara e objetiva como e porque a televisão e o rádio são essenciais na prática da 
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propaganda governamental. No entanto, estes formandos, como se pode verificar não têm matérias 

que privilegiem este aspecto. O domínio destas técnicas pode, segundo Eco (1993), fazer a 

diferença entre a massa pensante que contribui para o desenvolvimento do país e a "massa 

subdotada" (sic) que é amorfa e, por conseqüência, inexiste politicamente. 

"Lembremos que uma educação através das imagens tem sido típica de toda sociedade absolutista e 
paternalista: do antigo Egito à Idade Média. (. . .) Uma sábia política cultural (ou melhor, uma sábia 
política dos homens de cultura, enquanto co-responsáveis, todos, pela operação TV) será a de educar, 
provavelmente através da TV, os cidadãos do mundo futuro para que saibam temperar a recepção de 
imagens com uma igualmente rica recepção de informações "escritas". (p.363-364). 

Assim, um currículo pleno para a pós-graduação em Administração Pública deve ser 

transdisciplinar, atendendo às áreas de ciências humanas e sociais, de forma a permitir que o futuro 

profissional seja um capaz leitor e analista da sociedade. 



75 

REFERÊNCIAS 

ADLER, Max K. A moderna pesquisa de mercado. São Paulo: Pioneira, 1975. 

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. A dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1990. 

ALBURQUEQUE, Manoel Maurício de. Pequena história da formação social brasileira. Rio de 

Janeiro: [s.n.], 1986. 

ALMEIDA, Jorge. Como vota o brasileiro. São Paulo: Casa Amarela, 1996. 

BARLUND, Dean e. Comunicação: O contexto de mudança. In: MORTENSEN, D.e. Teoria da 

Comunicação. Textos Básicos. São Paulo: Mosaico, 1980, p. 17-38. 

BARRETO, Roberto Menna. Criatividade em Propaganda. São Paulo: Summus, 1982. 

BOBBIO. Norberto. Estado, governo e sociedade; por uma teoria geral da política. São Paulo: 

Paz e Terra, 1997. 

BOYD, WESTFALL. Pesquisa mercadológica. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1979. 

BUCCI, Eugênio. Brasil em tempo de TV. São Paulo: Boitempo Editorial, 1997. 

CABRAL Plínio. Propaganda: a alquimia da sociedade industrial. São Paulo: Editora Nacional, 

1986. 

CANCLINL Nestor. Culturas híbridas. São Paulo, Edusp (Ensaios Latino-Americanos n° 1), 

1997. 

CATANI, Denise (Org). Universidade, escola e formação de professores. São Paulo, Brasiliense, 

1987. 



76 

CHARLE, Christophe; VERGER, Jacques. História das universidades. São Paulo: Editora da 

Universidade Estadual Paulista, 1996. 

COBRA, Marcos. Marketing básico: uma perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 1998. 

DAL Y, Herman E. Marketing and development. Boston: Beacon Press, 1996. 

DAVOK, Delsi Fries; RISTOFF, Dilvo. 1. Mudanças e resistências na construção da cultura da 

avaliação institucional. Santa Catarina: Editora Insular, 2000. 

DE FLEUR, Melvin L. Teorias de Comunicação de Massa. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

DOMENACH, Jean-Marie. A propaganda politica. São Paulo: Difusão Européia do Livro, [1955 

7]. 

DEMO, P. A universidade precisa renovar. Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas. 

Petrópolis: Ed. Vozes, 1993. 

___ o Pesquisa em educação. São Paulo: Ed. Pioneira, 1994. 

DÓRIA, Francisco Antonio (Org.). A crise da universidade. Rio de Janeiro: Revan, 1998. 

DRÉZE, Jacques; DEBELLE, Jean. Concepções de universidade. Fortaleza: Ed. da Universidade 

Federal do Ceará, 1983. 

ECO, Umberto. A estrutura ausente; introdução à pesquisa semiológica. São Paulo: Perspectiva, 

1971. 

___ o Apocalipticos e Integrados. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1993. 

EV ANGELISTA, Marcos Fernando. Relações públicas para pequenas e médias empresas. Rio de 

Janeiro: Editora Tecnoprint S.A., 1983. 

FIGUEIREDO, Rubens. ° que é Marketing Político. [s.l, s.n.], 1994. 



77 

___ (Org.). Marketing político e persuasão eleitoral. São Paulo: Konrad Adenauer Stiftung, 

2000. 

FIGUEIREDO, Ney Lima. Jogando para ganhar; Marketing político: verdade e mito. São Paulo: 

Geração, 1995. 

FILHO, José Paulo Cavalcanti (Org.). Informação e poder. Rio de Janeiro: Record, 1994. 

FREITAS, Iêda Maria Araújo Chaves; SILVEIRA, Amélia. Avaliação da educação superior. 

Santa Catarina: Editora Insular, 2000. 

GALLIANO A. Guilherme. O método científico: teoria e prática. São Paulo: Ed. Mosaico, 1989. 

GARCIA, Nelson Jahr. O que é propaganda ideológica. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

GIL, Antonio Carlos. Metodologia do ensino superior. São Paulo: Ed. Atlas, 1997. 

GOODE, W. J.; HA TI, P. K. Métodos em pesquisa social. São Paulo: Nacional, 1979. 

GUARESCHI, Pedrinho. Grupos focais como pesquisa qualitativa. 1997. Monografia (Pós

Graduação em Psicologia) - PUCRS, Porto Alegre. 

__ o Quantitativa versus qualitativa: uma falsa dicotomia. Psicologia, Porto Alegre, V. 29, n. 1, 

p. 165-174, jan./jun. 1998. 

LASSWELL, H. A estrutura e a função da comunicação na sociedade. In: G. Cohn. (Org). 

Comunicação e indústria cultural. São Paulo: Nacional, 1978. 

HABERMAS, Jurgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma 

categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. 

HAGUE, Paul N.; JACKSON, Peter. Pesquisa de mercado. Lisboa: Presença, 1990. 

HALL, Eward. T.; FOOTE WHYTE, William. Comunicação Intercultural. In: MORTENSEN, D. 

C. Teoria da Comunicação. Textos Básicos. São Paulo: Mosaico, 1980, p. 443-457. 



78 

IANNI, Octávio. A Sociedade Global. 5a ed. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: 1992. 

KA TZ, Samuel Chaim; DORIA, Francisco Antonio; LIMA, Luiz Costa. Dicionário Básico de 

Comunicação. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1975. 

KILBOURNE, W. Global Policy and the Environment. Journal of Macromarketing. Disponível 

em: http://www.coloradostateuniversity/macromarketing. Acesso em 2001. 

KOTLER, Phillip. Marketing. São Paulo: Editora Atlas, 1980. 

___ o Marketing para organizações que não visam lucro. São Paulo: Editora Atlas, 1995. 

___ ; RIEN, Irving; HAIDER, Donald H. Marketing público. São Paulo: Makron Books, 1996. 

___ ; FOX, Karen. Marketing estratégico para instituições educacionais. 2a ed. São Paulo: 

Atlas, 1997. 

___ ; JATUSRIPITAK, Somkid; MAESINCEE, Suvit. The marketing ofnations. New York: 

Free Press, 1997. 

KUNSCH, Margarida M. K. Universidade e comunicação na edificação da sociedade. São Paulo: 

Loyola, 1992. 

LAPASSADE, G. Grupos, organização e instituições. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977. 

LEDUC, Robert. Propaganda: umaforça a serviço da empresa. São Paulo: Atlas, 1980. 

LEMOS, Carlos Eduardo et ai. Laboratório de marketing: finalmente! Os melhores executivos do 

Brasil ensinam afazer marketing com sucesso. São Paulo: Nobel, 1997. 

LIVINGSTONE, James M. Pesquisa de mercado - uma abordagem operacional. São Paulo: Atlas, 

1982. 



79 

LUCAS JR., H. C. Methodological issues in information systems survey research. In: KRAEMER, 

K.1. (Ed.) The information systems research challenge: survey research methods. Harvard 

Business School Research Colloquium. Boston: Harvard Business School, 1990. v.3, p. 273-296. 

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: Ed. EPU, 1986. 

MACHADO, Nelson Santos; SILVEIRA, Amélia. Configurações estruturais em organizações 

universitárias. São Paulo: Editora Insular, 2000. 

MAFFESSOLI, Michel. O Tempo das Tribos - O Declínio Do Individualismo nas Sociedades de 

Massa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998. 

MANHANELLI, Carlos Augusto. Estratégias eleitorais - marketing político. São Paulo: Summus, 

1988. 

MASON, R. MIS experiments: a pragmatic perspective. In: BENBASAT, I. (Ed.): The information 

systems research challenge: survey research methods. Harvard Business School Research 

Colloquium, v.2. Boston: Harvard Business School, 1989a. 

MATOS, Heloisa. Comunicação política e dimensão mercadológica no espaço público. In: VII 

Encontro Anual da COMPÓS, São Paulo, 1998. Texto apresentado ao GT Comunicação e Política. 

MA TTELART, Armand; MA TTELART, Michelle. História das Teorias da Comunicação. São 

Paulo: Edições Loyola, 2001. 

MCALLISTER; MOURA, Suzanna. Cidade estratégica e gestão empreendedora: uma operação de 

planejamento, pacto e marketing. Organizações & sociedade, Salvador, v. 03, n. 06, p. 07-29, jun. 

1996. 



80 

MCARTHY, E. Jerome. Marketing básico: uma visão gerencial. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1982. 

MCCARTHY, Perrault. Marketing essencial. São Paulo: Atlas, 1997. 

McKEE, Daryl; W ALL, Milan; LUTHER, Vicki. Community culture and Marketing strategy as 

sources of economic development competitive advantage. Journal of Macromarketing, v. 17, n. 1, 

spring 1997. 

MELO, P. A.; SILVEIRA, A. Autonomia universitária: concepções e realidades. In: A gestão 

universitária em debate. Santa Catarina: Editora Insular 2000. 

MILLER, C. Chet; CARDINAL, Laura B. Retrospective reports in organizational research: a 

reexamination of recent evidence. The Academy of Management Journal, v. 40, fasc. 01, p. 189-

209. New York: [s.I.], feb. 1997. 

MOKW A, Michael P. Government marketing: theory and practice. New York: Praeger, 1981. 

O GLOBO. Rio de Janeiro, 11 maio 1991, p. 4. 

ORTIZ, Renato. Mundialização e Cultura. 2a ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

___ o A Moderna Tradição Brasileira. Cultura Brasileira e Indústria Cultural. São Paulo: Ed. 

Brasiliense, 1995. 

PAOLOZZI, Vitor. Murro na cara. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996. 

PETER, P.J. Construct validity: a review of basic issues and marketing practices. Journal of 

Marketing Research, p.133-145, May 1981. 

PINHO, J. B. Propaganda Institucional- Usos e Funções da Propaganda em Relações Públicas. 

São Paulo, Summus, 1990. 



81 

POYARES, Walter. Imagem pública - glória para uns, ruína para outros. São Paulo: Globo, 

1997. 

PRATES, Eufrasio. Teorias da Comunicação: Um resumo sobre Mauro Wolf Brasília: [s.n.], 

1996. 

PRINGLE, Hamish; THOMPSON, Marjorie. Marketing Social. São Paulo: Makron Books, 2000. 

RABAÇA, Carlos Alberto. Dicionário de Comunicação. São Paulo, 1991. 

READINGS, Bili. Universidade sem cultura. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1996. 

REGO NETO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação Empresarial/Comunicação 

Institucional - Conceitos, Estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo, 

Summus, 1986. 

RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969. 

RODRIGUES, Anna Maria M. Fundamentos de uma filosofia da educação tecnológica. Rio de 

Janeiro: CREFET -RJ, 1996. 

RODRIGUES, Heliana de Barros Conde; SOUZA, Vera Lúcia Batista de. Análise Institucional no 

Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Rosa dos Tempos, 1991. 

SANDEL, Michel J. Democracy's discontent: America in search of a public philosophy. 

Cambridge: Belknap press of Harvard University Press, 1996. 

SA VIANI, Demerval. Escola e democracia. São Paulo: Cortez, 1984. 

SILVEIRA, Flávio Eduardo. A decisão do voto no Brasil. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. 

SILVERMAN, D. Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. 

Newbury Park (CA): Sage Publications, 1995. 

TAGLIACARNE, Guglielmo. Pesquisa de mercado - técnica e prática. São Paulo: Atlas, 1989. 



82 

TARDE, Gabriel. A Opinião e as Massas. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

THIOLLENT, Michel. Opinião pública e debates políticos. São Paulo: Polis, 1986. 

TOMAZELLI, Luiz Carlos. Marketing Político. Porto Alegre: Rigel, 1986. 

TRINDADE, Hélgio (Org.). Universidade em ruínas. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 

VAN MAANEN, J. (Ed.). Qualitative methodology. Newbury Park (CA): Sage Publications, 1983. 

VAZ, Gil Nuno. Marketing Institucional. - O mercado de idéias e imagens. São Paulo: Pioneira, 

1995. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

VESTERGAARD, T.; SCHRODER,K. Linguagem da propaganda. São Paulo: Martins Fontes, 

1996. 

WELLAUSEN, Araré. Pesquisa psicológica mercadológica. Porto Alegre: [s.n.], 1995. 

WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Presença, 1992. 

ZIGURS, L; SCOTI POOLE, M.; DE SANCTIS, G. A study of influence in computer mediated 

group decision making. MIS Quarterly, v. 12, n. 4, dec. 1988, p. 625-644. 

ZMUD, R.W.; OLSON, M.H.; HAUSER, R. Field experimentation in MIS research. In: 

BENBASAT, I. (Ed.). The information systems research challenge: survey reseaych methods. 

Harvard Business School Research Colloquium, v.2. Boston: Harvard Business School, 1989. p. 97-

111. 

_.~_~S5l_ 
BIBLIOTECA 

\10 HENRIQUE ~IIVO~!SEN 
UNOACA1 G~-Ú:~ VAHG • 

1 


