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   O que discutiremos nesta aula 

Marketing de serviços públicos; foco no 
cidadão, dimensões da qualidade em serviços 
públicos; a excelência no  atendimento ao 
cidadão (aspectos mecânicos e 
comportamentais); mensuração da satisfação dos 
usuários-cidadãos.  



     O que é marketing? 



CONCEITO DE MARKETING 

Necessidades Desejos Demanda 

Marketing 
Identifica Administra 

  Canaliza 

Percepção de 
carência 

Desejos que 
podem ser 
comprados 

Materialização 
da 

necessidade 

Produto/Serviço Atende necessidades ou desejos 



Marketing no Setor Público 

   Com./Marketing Político 

Marketing Social   MKT Governamental 
(Aplicado aos serviços públicos) 



COMPOSTO DE MARKETING 

   4P´s    4C´s 

 Produto 

 Preço 

 Praça 

 Promoção 

 Cidadão-Usuário 

 Custo 

 Conveniência 

 Comunicação 

Setor Privado Setor Público 



Orientações de MKT de Serviço Público 

     Contribuinte 

 Usuário (cliente) 

           Cidadão 

           Súdito 

 Processo (meios) 

     Produto (fins) 

Resultado (valor) 



   Disfunções das Organizações Burocráticas 

 Processo decisório lento (e centralizado) 

 Foco no processo (leis, procedimentos) 

 Apego (exagerado) às normas 

 Gestão reativa 

 Clima organizacional deteriorado 

 Descontinuidade de ações 

 Personalismo e favoritivismo  



Improdutividade 

    Resultado: percepção da sociedade 

Morosidade 

Desperdício 



Desdobramentos do Marketing Governamental 

Marketing 
interno 

Governo 

Cidadão 

Marketing 
externo 

Servidores Marketing 
interativo 



 
 

 
 “(...) serviços públicos são moldados pelas definições de 

competência mercantil [...] o cidadão se transforma em 
consumidor. Tratar o cidadão como consumidor (cliente) é 
abordá-lo exclusivamente sob a perspectiva do indivíduo que 
tem uma posição no consumo do mercado de serviços”. 
 
 
 
O cidadão é copartícipe do processo, repercutindo no longo 
prazo na transformação do aparelho de Estado e na criação 
de uma legitimidade ampliada à ação estatal que atenda ao 
interesse público.  

 

Cidadão = Usuário 

Perspectivas de foco no usuário-cidadão 

Cidadão = Cidadão 



   Contextualização dos Sistemas de Atendimento I 

Nas empresas públicas 

• Serviços públicos não-exclusivos do Estado, no qual o 
Estado compete com o mercado. 

• Primeiras iniciativas de melhoria do sistema de 
atendimento do setor público no Brasil diante dos 
processos de quebra de monopólio e desregulamentação.  

• Exemplos:  

Bancos Públicos (estratégias de marketing de varejo) 

ECT (diversificação dos serviços) 

INSS (PMA – PREVmóvel, PREVfácil, PREVfone, etc).  



Contextualização dos Sistemas de Atendimento II 

Na gestão pública 

• Sistemas de atendimento relacionam-se com a 
perspectiva organizacional (em relação à aplicação) e com 
a perspectiva de agregação de valor (em relação aos 
processos), em atividades exclusivas do Estado. 

• Exemplos:  

Programa de Qualidade no Serviço Público; GESPUBLICA 

Carta de Serviços 

Centrais de Atendimento, dentro do modelo Single 
Window. 

Governo Eletrônico (serviços on-line). Ouvidoria 



Nas políticas públicas (e direitos constitucionais) 

• Compreende os serviços públicos como políticas públicas 
(as quais abarcam diretrizes, projetos e programas) que, 
normativamente, devem atender o direito  dos cidadãos – 
e das organizações por eles instituídas.  

Exemplos:  

Sistema Educacional 

Sistema de Saúde 

(direitos sociais) 

Contextualização dos Sistemas de Atendimento III 



Missão da 
Área 

Conceitos 
de Serviços 

 Parte de suporte  Parte Interativa  

 

 

PARTE 

Tecnologia e Sistemas  

Know-How 

Suporte de Sistemas 

 

 

LINHA DE 

Sistemas e  

Recursos 

Operacionais 

 

 

USUÁRIO 

MAIS 

INVISÍVEL 

Gerentes e  

Supervisores 

Apoio da Gerência 

VISIBILIDADE Pessoas de 

Contato 

 

 Funções e Pessoal de 

Apoio 

Suporte Físico 

 Recursos Físicos 

e Equipamento 

 

Cultura Política e Cultura Gerencial 
 

Expectativas 
 
•necessidades pessoais e organizacionais 
• experiências prévias 
• imagem institucional 
• comunicação boca a boca 
• ausência de comunicação 

MARKETING DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
(G2C) 



Quanto > a adoção e divulgação de padrões 

de qualidade por um órgão público > é a 

capacidade dos cidadãos  distinguirem o 

desempenho institucional (ou da prestação dos 

serviços públicos) da imagem que guardam dos 

políticos (ou governos).   

             

Para refletir... 



 Fazer a coisa certa (missão, alinhamento à política 
pública) 

 Ao menor custo possível 

 Com agilidade 

 Praticando melhoria contínua (em busca da excelência) 

 Com foco nos resultados (criação de valor público) 

 Satisfazendo as expectativas do usuário-cidadão 

 Com mecanismos de avaliação (permanente) 

    Mas o que é Qualidade em Serviço Público? 

Fonte: PQSP / GesPublica. 



   Dimensões dos Serviços Públicos  

1. ASPECTOS TANGÍVEIS: Instalações, materiais 

2  CONFIABILIDADE: Serviço preciso e confiável 

3. RECEPTIVIDADE: Atendimento dos funcionários 

4. GARANTIA: Competência, cortesia, segurança, 

credibilidade                         

5. EMPATIA: acesso, comunicação e entendimento dos 

usuários 

6. SIMULTANEIDADE: produção e consumo 

Desafio: gerar padrões de qualidade para a 
contratualização de resultados 



• Entre governo e cidadãos: programa de governo 

 

• Entre dirigentes políticos e equipe: valores e incentivos 

 

• Entre governo e organizações públicas: contrato de 
gestão 

 

• Entre organizações prestadoras de serviço e usuários: 
padrões de qualidade e/ou carta de serviços 

 

• Entre a organização, departamentos, equipes: 

     padrões de qualidade (interna) 

 

Dimensões da contratualização de resultados 



• São compromissos públicos assumidos pela 
área para com o usuário 

• Descrição sucinta, objetiva e de fácil 
entendimento das características do 
atendimento que o usuário deverá receber 
da área 

• Devem ser factíveis e realistas, adequados 
à situação de cada organização/área. 

• Uma carta de obrigações da 
organização/área ou uma carta de direitos 
do usuário. 

        Padrões de Qualidade (PQ): definição 



PADRÃO 

PADRÃO 

PADRÃO 

Serviço Público 

PADRÃO 

Usuário-Cidadão Transparência 

Participação 

Avaliação 

Premissa Básica 



 

•  Atenção, respeito e cortesia 
•  Prioridades no atendimento 
•  Tempo de espera para atendimento 
•  Prazos para cumprimento dos serviços 
•  Mecanismos de comunicação com os 
usuários 
•  Procedimentos para atender reclamações  
•  Formas de identificação do servidor 
 

Requisitos Mínimos para os PQ 



 

I.  Buscar o comprometimento da alta administração. 

II.  Dimensionar tempo e recursos necessários à implementação. 

III.  Levantar informações disponíveis sobre o atendimento atual. 

IV.  Definir os padrões de qualidade do atendimento. 

V.  Divulgar os padrões definidos.  

VI.  Avaliar o desempenho frente ao cumprimento dos  padrões  

definidos (pesquisas de satisfação). 

VII.  Divulgar os resultados da pesquisa de satisfação. 

VIII. Revisar os padrões, planejando ações corretivas e de melhoria. 

 

 Desenvolvimento e Implementação de Padrões 

Passos 



 

Padrões de Qualidade são... 

                        Cartas de Serviços 

 

  Informam aos usuários sobre os serviços 
prestados e os compromissos de qualidade 
na sua prestação. 

    

   Informam direitos dos usuários em relação 
a estes serviços. 

    

      

   Enfim... 



            Benchmarking como recurso 

   Processo contínuo e sistemático de obtenção de 
informação e comparação com organizações e/ou 
padrões de referência (melhores práticas): 

– Interno: comparação entre unidades de um 
sistema 

– Externo: comparação com org. similares 

 

 

 



Mensuração da Satisfação do Usuário-Cidadão 

Essa tendência de direcionar a ação do Estado para 
atender as expectativas do cidadão traz um desafio 
adicional — além da prestação dos serviços públicos 
em si — que é o de como implantar procedimentos 
para medir a satisfação dos usuários com os 
serviços públicos.  

O objetivo último das pesquisas de satisfação de 
usuários é identificar as lacunas (gaps) de serviço 
entre o que os usuários esperam ou necessitam da 
organização (expectativas) e o nível de serviço que 
eles realmente percebem (percepção do serviço). 

 



 
 
• Análises – simples – do fluxo de reclamações/sugestões 
 
• Ouvidorias 
 
• Técnicas Qualitativas (grupos focais, painéis, oficinas) 
 
• Service Gap Model (IPPS – Governo Federal) 
 
  
 
  

Mensuração da Satisfação do Usuário-Cidadão 



CIDADÃO 

RELATÓRIOS/  
INDICADORES  

GESTOR 

capacidade do cidadão de manifestar suas sugestões, 

reclamações e denúncias através de canais de contato 

ágeis e eficazes. 

OUVIDORIA 

garantia ao cidadão de uma 

resposta clara, rápida, com 

base legal e personalizada. 



Escalas Numéricas: (Intervalo de números) 

   “Dê uma nota de ZERO a DEZ sobre a 
qualidade geral do serviço dessa unidade.” 

 

Escalas Verbais: (sentenças ordenadas) 

   “Antes de ser atendido, o(a)  Sr.(a) 
imaginava que a qualidade geral do 
serviço dessa unidade seria ÓTIMA, BOA, 
REGULAR, TUIM ou  PÉSSIMA.” 

Service Gap Model 

(Escolha da Escala de Medição) 



Escalas únicas: (única pergunta de avaliação/ 
expectativa) 

   “Imagine que a nota DEZ indica um banco 
ideal, perfeito, e que a nota ZERO indica um 
banco longe do ideal. Que nota o Sr.(a) dá 
para o nosso banco? 

 

Escalas Duplas: (duas perguntas) 

    Expectativa: “Dê uma nota de ZERO  a DEZ 
sobre a qualidade do serviço que esperava 
receber antes de ser atendido. Avaliação: “Dê 
uma nota de ZERO a DEZ sobre a qualidade do 
serviço que acabou de receber” 

 

Service Gap Model 

(Escolha da Escala de Medição) 



Analisando a satisfação  

Expectativa Avaliação

10 6

10 7,5

8 6

6 4,5

2 1,5

9 8

9 5

9 1

8 9

5 9

1 9



Debate/Dúvidas 
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