COMUNICAÇÃO PÚBLICA
2.1. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COM A COMUNIDADE
Razões para o protagonismo desta área de comunicação:
• As sociedades são cada vez mais participativas e exigentes com as empresas.
• Existem muitos e variados canais de massa para expressão de experiências positivas/negativas que estão cada vez
mais ao alcance dos cidadãos comuns.
• O respeito pelas opiniões dos cidadãos levou à criação de mecanismos institucionais para que estes possam fazer
propostas e reclamações sendo que a organização já não pode ser um ator ausente da vida comunitária.
• As organizações tendem a ganhar a simpatia da comunidade envolvente – quando existe um conflito os vínculos
criados podem suavizar os problemas.
• A responsabilidade social/comportamentos responsáveis são uma exigência em que as organizações procuram
cumprir.
• O espaço e disponibilidade para ouvir é uma das razões para as empresas investirem na criação desses vínculos –
exigimos que comuniquem connosco e não para nós.

BALANÇO SOCIAL
O balanço social é um documento que define os propósitos organizacionais:
• Objetivos económicos
• Objetivos sociais
Este documento reconhece dois grandes grupos: o que a empresa recebe e o que a organização proporciona.
É a partir deste balanço social que o governo, as identidades governamentais, percebem se determinadas coisas
estão a ser cumpridas ou não e as empresas podem ser beneficiadas através disso ou não.
Exemplos: Sociedade Ponto Verde (campanhas de educação dos consumidores no que toca ao respeito pelo ambiente e pela
sociedade); Delta; Tetra Pack; PORTUGAL TELECOM,…

ATIVIDADES - MECENATO
O mecenato passa por uma relação de apoio financeiro ou não financeiro atribuído por um indivíduo ou pessoa
coletiva a uma entidade pública ou privada – sem fins lucrativos e com o propósito de promover atividades nas áreas
social (educação, investigação científica e ambiente), cultural (apoio às artes – dança, teatro, desporto,…),
ambiental, desportiva ou educacional.
Maior mecenas da cidade do Porto: BPI.

Os mecenas contribuem para o desenvolvimento de uma determinada atividade ou ação, beneficiando, ao mesmo
tempo, do regime fiscal estabelecido no Estatuto do Mecenato (benefícios fiscais).

ATIVIDADES – PATROCÍNIO
O patrocínio é uma relação eminentemente comercial entre as duas partes. A empresa patrocinadora oferece
um produto, um serviço ou um financiamento à empresa patrocinada, que usufrui dele e lhe garante uma
contrapartida geradora de retorno financeiro.
Consiste numa atividade em que uma pessoa (tipicamente célebre) ou organização:
• Abraça uma causa ou um tema, tornando-se patrono ou zelador
• Favorece, patrocina e protege um indivíduo, grupo de indivíduos, uma classe profissional, uma
organização,…
Trata-se de uma atividade de caráter essencialmente moral, motivacional, vocacional.

ATIVIDADES – MECENATO VS PATROCÍNIO
Patrocínio: promoção comercial junto dos consumidores. Cimentar a notoriedade de uma empresa ou
instituição, ou valorizar um produto, imagem, marca ou serviço.
Mecenato: não se pretende obter um benefício comercial direto. Os benefícios fazem-se sentir mais ao nível da
valorização social da organização.
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OS INTERLOCUTORES
AMBIENTAIS
As relações com a comunidade envolvem também os problemas relacionados com o meio ambiente. Para tal é
necessário distinguir os interlocutores:
▪ Ecologistas  aqueles que denunciam as ações que destroem o meio ambiente
▪

Conservacionistas  preocupam-se com a exploração racional dos recursos naturais, procurando que as
gerações futuras possam desfrutá-los

▪

Ambientalistas  aqueles que se preocupam com a educação do homem e com a sua consciencialização

▪

Protecionistas  são aqueles que se opõem à exploração dos recursos naturais em benefício do homem

A ÉTICA NAS RELAÇÕES COM A COMUNIDADE
Código de Ética é um acordo que estabelece os direitos e deveres de uma empresa, a partir da sua missão,
cultura e posicionamento social, e que deve ser seguido pelos funcionários no exercício das suas funções
profissionais.
É um documento que dita e regula as normas que gerem o funcionamento de determinada empresa ou
organização e o comportamento dos seus funcionários e membros.
A organização deve possuir um código de ética que está a cargo da assessoria ou gabinete especializado da
empresa para a sua criação.
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2.2. RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS
As instâncias governamentais têm o poder, assim, as organização têm de arranjar forma de comunicar com elas,
sabendo que há um desequilíbrio de poder, deu origem a uma área que é denominada de lobbying.

A ATIVIDADE DE LOBBYING

Lobbying
Lobby
Lobbyista

• É a atividade.
• Departamento ou agência dedicada ao lobbying.
• Pessoa que desempenha uma atividade de lobbying.

«Lobby é toda a atividade organizada, exercida dentro da lei da ética, por um grupo de interesses definidos e
legítimos, com o objetivo de ser ouvido pelo poder público, para informá-lo, e dele obter determinadas medidas,
decisões ou atitudes.»
De forma sucinta:
• É UMA ATIVIDADE ORGANIZADA DENTRO DA LEI DA ÉTICA, POR UMA ORGANIZAÇÃO/GRUPO DE
INTERESSES LEGÍTIMOS, E COM INTERESSES DEFINIDOS.
O «grupo de pressão» é o mandante que encarrega o lobby (o mandatário) de levar a cabo uma determinada
ação (lobbying) com o propósito de conseguir determinado objetivo ou defender uma causa no âmbito dos interesses
desse grupo.
O verdadeiro lobbyista é um profissional de persuasão, que representa interesses específicos de um mandante,
procurando convencer quem tem o poder de decidir, atua apresentando argumentos que apoiam os propósitos dos
seus clientes.
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A atividade de lobby exige:
• Dedicação exclusiva
• Agilidade
• Persistência
• Interesse por questões políticas
• Legitimidade e fidelidade
• Capacidade de persuadir e convencer

FORMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CIDADÃOS E INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS
Exemplo: “O ISCAP vai encerrar amanhã.” – O que fazíamos?
DIREITO DE PETIÇÃO

Direito de apresentar exposições escritas para defesa de direitos, da
constituição, da lei ou do interesse geral.

FÓRUNS DE DISCUSSÃO ONLINE

Espaços de discussão interativa onde os cidadãos comuns podem discutir
temas como leis, decretos, estatutos,…

DIREITO DE INICIATIVA LEGISLATIVA

Permite que grupos de cidadãos eleitores possam apresentar projetos de lei e
participar no procedimento legislativo a que derem origem

DISCUSSÃO PÚBLICA DE DIPLOMAS

As pessoas e as organizações podem enviar sugestões e solicitar a audição de
representantes seus, com indicação do assunto e fundamento do pedido de
audiência. A assembleia pode submeter outras matérias a discussão pública.

COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL: O “SENTIDO INVERSO”
As relações governamentais compreendem todas as atividades e ações desenvolvidas pelo governo no sentido
de colocar-se junto à opinião pública, democratizando as informações de interesse da sociedade e difundindo todos
os seus atos.
O setor de comunicação social do Governo deve promover o relacionamento com os cidadãos e a sociedade
com os seguintes valores:
• Verdade
• Clareza
• Resposta
• Cordialidade
• Rapidez
• Credibilidade
• Escuta ativa
 A necessidade de realizar uma comunicação profissional levou a que entidades governamentais elaborassem
manuais de procedimentos para as suas ações de comunicação. 
No entanto:
O recurso a técnicas de comunicação mais sofisticadas não deve ser um exclusivo de «instâncias governamentais
superiores» mas de todos os patamares. Assiste-se hoje, cada vez mais à profissionalização da comunicação em
instâncias intermédias e inferiores.
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VÍNCULO INSTITUCIONAL: CONCEITOS INTRODUTÓRIOS
VÍNCULO INSTITUCIONAL
É o conceito que pretende traduzir a ligação entre uma organização e os seus públicos relevantes – quando têm
capacidade de alavancar ou de condicionar as atividades das organizações

É muito importante identificar os públicos da organização mas também a qualidade do vínculo que a organização
mantém com esses públicos.
A análise vincular tem como propósito identificar e transformar a relação da organização com os seus públicos numa
relação particular, especial e única porque cada público (composto pelo conjunto de pessoas com alguma afinidade) requer
um tipo de vínculo institucional específico.
Como é que se gera o vínculo institucional? O que está na sua origem?
Tanto institucional como mercadologicamente, a vinculação faz-se através da comunicação que a organização
procura desenvolver para responder e corresponder aos interesses e expectativas dos seus públicos.
Assim:
 «ENTRE CADA ORGANIZAÇÃO E CADA PÚBLICO, CONFIGURA-SE UM VÍNCULO PARTICULAR.» 

VÍNCULO INSTITUCIONAL: OS PÚBLICOS
Cada público requer um vínculo diferente, mas este vínculo está condicionado pelo vínculo institucional global.

Por outras palavras, o que se quer é que a organização mantenha diversas facetas institucionais e uma faceta específica para cada
público sem nunca perder a sua personalidade e identidade própria, isto também para que a sua imagem possa ser uníssona e inequívoca
para todos.
A questão das facetas institucionais é bem mais simples de perceber se considerarmos que todos nós temos uma forma de
relacionamento particular com os nossos amigos, pais, companheiros amorosos,… Nesses relacionamentos agimos em conformidade com
o papel que desempenhamos para essas pessoas e também mediante o que queremos ser para elas e o que esperamos que elas sejam
para nós. No entanto, nunca deixamos de ser uma única pessoa – com uma personalidade, uma imagem que é distinta e única. Não
perdemos caráter por nos sabermos relacionar de forma distinta com cada pessoa na nossa vida que tem um papel diferente.

COMUNICAÇÃO PÚBLICA
3.1. VÍNCULO INSTITUCIONAL
VÍNCULO INSTITUCIONAL: OS PÚBLICOS
Singular

Plural

PÚBLICO

PÚBLICOS

Reconheceu-se as diferenças entre os diferentes stakeholders de uma organização

Houve a necessidade de segmentar o Grande Público em Pequenos Públicos
O critério de segmentação são os INTERESSES
(agrupamos os membros em função dos seus
interesses comuns).

A RETER: o esquema geral de interesses é o
critério primordial de identificação e
segmentação dos públicos organizacionais

VÍNCULO INSTITUCIONAL: INTERESSES E EXPECTATIVAS
Os públicos que se relacionam com uma organização fazem-no sempre com base nos seus interesses e os seus
comportamentos são condicionados por isso.
Assim:
 À ORGANIZAÇÃO COMPETE INTERPRETAR QUAIS OS INTERESSES DOS SEUS PÚBLICOS RELEVANTES E
CORRESPONDER ÀS SUAS EXPECTATIVAS POIS SÓ ASSIM ESTABELECEM A QUALIDADE DA RELAÇÃO ENTRE O
PÚBLICO E A ORGANIZAÇÃO 
No momento de segmentar os públicos, os interesses devem ser o fundamento da segmentação.

VÍNCULO INSTITUCIONAL: OS PÚBLICOS
Para que serve o conhecimento dos públicos?
•
•
•
•
•

Orientar a tomada de decisões;
Fundamentar ou justificar as suas decisões;
Corrigir as suas decisões ou reformulá-las (conhecer os públicos de forma ativa e permanente);
Conceber as mensagens-chave (key messages) correspondentes a cada público;
…

Sem esta informação não há fundamento geral para a forma como se deve de comunicar com os públicos
(Re)Conhecer os públicos de uma organização é o primeiro passo para poder criar vínculos.
Como se segmenta o
GRANDE PÚBLICO ORGANIZACIONAL?

Toma-se o conjunto de todos os stakeholders e divide-se em classes com
base nos interesses e expectativas comuns desse grupo de membros.
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Existem diferentes interesses, de várias
naturezas e intensidades diferentes.
Não devem ser classificados como
interesses
apenas
aqueles
que
correspondem a uma natureza material.

VÍNCULO INSTITUCIONAL: INTERESSES E EXPECTATIVAS
Cada público ou segmento possui determinados interesses, e é precisamente com base nesses interesses que se
estruturam as expectativas que eles possuem relativamente às organizações:
OS INTERESSES DO PÚBLICO

estruturam

AS EXPETATIVAS DO PÚBLICO EM
RELAÇÃO À ORGANIZAÇÃO

As organizações também têm interesses e a partir deles estruturam as suas expectativas em relação a esses
mesmos públicos:
estruturam

OS INTERESSES DA
ORGANIZAÇÃO

AS EXPETATIVAS DA ORGANIZAÇÃO
EM RELAÇÃO AO PÚBLICO

VÍNCULO INSTITUCIONAL  RELAÇÃO BIDIRECIONAL
RELAÇÃO SIMBIÓTICA – de relação mútua, onde ambas as partes têm de sair beneficiadas

VÍNCULO INSTITUCIONAL: DISTINGUIR ENTRE INTERESSE E EXPECTATIVA
A comunicação entre a organização e os seus públicos nem sempre é absolutamente transparente, isto é, nem
tudo o que se verbaliza (posições) correspondem exatamente aos interesses das partes.
Por isso: é preciso compreender os interesses que podem estar ocultos (por várias razões).

Compreender quais os interesses que determinam as posições numa dada situação é um passo fundamental
para conciliar e harmonizar posições que aparentemente são antagónicas.

VÍNCULO INSTITUCIONAL: DISTINGUIR ENTRE INTERESSE E POSIÇÕES
Compreender os interesses dos interlocutores é compreender aquilo que está para além das afirmações verbais
(isto é, das posições tomadas).
Assim:
.:: Em vez de nos centrarmos nas posições, devemos centrar-nos em dar resposta aos interesses da outra parte ::.
Desta forma, frequentemente, uma disputa que pareceria irreconciliável, poderá transformar-se numa conversa
entre «opositores» que têm interesses comuns – construção do relacionamento simbiótico.
“A conversar é que a gente se entende.”
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Quando se avalia a qualidade da relação entre um público e uma organização, analisa-se até que ponto uma
organização é capaz de corresponder e dar resposta ao conjunto de todos os seus públicos (internos e externos)
correspondendo aos desejos, necessidades e dando resposta a temores e preocupações comuns.
Por isso, e tal como vimos anteriormente:

A partir da perspetiva da comunicação institucional estratégica deve considerar-se os interesses
como elemento estruturador principal que define a relação simbiótica entre organização-público.

Em jeito de conclusão: O vínculo que a organização estabelece com o público tem tanto mais qualidade
quanto maior for a sua capacidade de compreender os seus interesses, as suas necessidades e desejos de
os satisfazer em articulação com os objetivos organizacionais.
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SEGMENTAÇÃO DE PÚBLICOS
A segmentação (família) dos públicos é uma atividade que, aparentemente, se parte um «todo» - o Grande
Público Organizacional – subdividindo-o em partes com características mais ou menos homogéneas.

- A subdivisão tem como critério os interesses que
cada público tem em relação à organização
- Cada segmento é assim criado em função dos
interesses que esse segmento possui

Esta atividade de divisão tem como objetivo reconhecer e compreender cada um dos segmentos.
 A SEGMENTAÇÃO MAIS DO QUE UMA ATIVIDADE DE DIVISÃO É UMA ATIVIDADE DE AGRUPAMENTO 
Através dela reconhece-se as caraterísticas comuns que diferenciam cada segmento, evidenciando:
•
•

o tipo de interesses de cada público
e as suas diferentes expectativas
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SEGMENTAÇÃO DE PÚBLICOS E DIFERENCIAÇÃO DAS MENSAGENS
DIFERENCIAÇÃO das mensagens

SEGMENTAÇÃO
Adaptação do público às expectativas da
organização

Adaptação da organização às expectativas do
público

(aquilo que o público quer e aquilo que eu
pretendo fazer)

(relação simbiótica)

O que querem os clientes da organização?
O que querem os colaboradores?
…

Que tipo de mensagens vou elaborar para ir
ao encontro dos interesses e expectativas de
cada público?

Em prática: Temos os clientes do ginásio, é uma segmentação mas temos de subsegmentar esses clientes porque é um público amplo.

SEGMENTAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO: MENSAGENS CHAVE (KEY MESSAGES)
O QUE INTERESSA A CADA PÚBLICO?
Em termos gerais podemos dizer:
• Aos consumidores ter acesso a bons produtos/serviços e preços;
• Aos colaboradores retribuição adequada, condições de trabalho e de desenvolvimento profissional;
• Às autoridades fiscais cumprimento das obrigações fiscais e tributárias;
• Aos investidores (podem existir ou não na nossa organização) e ao mundo das finanças rentabilidade,
sustentabilidade;
• …
De igual modo se considera que cada um dos vínculos que a organização mantém com os diferentes públicos faz
parte e é congruente, com o vínculo institucional e com o GRANDE PÚBLICO.
Por isso:
Cada segmento – cada mensagem – deve poder ser identificado como proveniente da «mensagem chave
organizacional», ou seja, todas as mensagens têm de ter características comuns que decorrem da identidade
organizacional de uma organização.
Esta mensagem chave organizacional é o que a organização comunica acerca de si mesma – é a expressão da sua
identidade organizacional.
O Texto de Identidade e todas as mensagens que a
organização veicula para se apresentar (não são dirigidas para
nenhum público em particular, são para «todos»)

Da mensagem-chave organizacional vão
«desprender-se» outras mensagens-chave dirigidas
a cada público específico.

Esta é uma mensagem genérica acerca da organização e
dos seus atributos diferenciadores

Estas são mensagens específicas elaboradas à
medida dos interesses de cada público
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SEGMENTAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO: MENSAGENS CHAVE (KEY MESSAGES)
IDENTIDADE – aquilo que queremos ser e passamos uma determinada imagem
IMAGEM – aquilo que as pessoas veem que a organização é
Somos o conjunto daquilo que dizemos que somos e aquilo que fazemos.

Assim, para cada público temos uma mensagem-chave específica.
Quando falamos de mensagem-chave não estamos a referir uma peça comunicacional concreta, mas sim um
conjunto de orientações gerais que se registam para moldarem as ações comunicacionais concretas que exigem
planeamento, design e transmissão das mensagens pelos canais adequados à situação comunicativa e ao público.

Pretende-se conseguir coerência e harmonia entre todas as comunicações

No processo de adequar a mensagem ao público deve haver o cuidado de verificar se todas as
mensagens-chave, para todos os públicos, são rigorosamente complementares e coerentes entre si.
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SEGMENTAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO: O MAPA DE PÚBLICOS
O mapa de públicos (grelha com informação relevante) é um documento (uma base de dados)* que permite visualizar
o público geral da organização e as suas subdivisões, ou seja, os seus diversos segmentos ou públicos específicos.
* CRM – Base de dados - informação que o cliente fornece por vontade própria

Este mapa de públicos é um documento operacional:
Recolhe e sistematiza as características de cada público e o tipo de ligação/vínculo à organização

A segmentação dos públicos faz-se através da definição de critérios tipológicos sendo que:
• Não existem critérios fixos, universais e válidos para todas as organizações.
• Cada organização decide que tipo de informações recolhe sobre cada público

MERCADOLÓGICA)
Como orientação
geral

 A estratégia global de comunicação da organização e os elementos
relevantes que se privilegiam;

(para a construção
do mapa de
públicos)

 A importância do público para a organização;

podemos tomar
em consideração:

 Os interesses que motivam e estruturam o vínculo que cada público
mantém com a organização;
 Os elementos que servem para descrever cada público – valores, estilo
de vida, crenças, …

INSTRUMENTOS DE SEGMENTAÇÃO DE PÚBLICOS (DE BASE INSTITUCIONAL E MERCADOLÓGICA)

MERCADOLÓGICA

INSTITUCIONAL

1. MODELO DE VINCULAÇÃO
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INSTRUMENTOS DE SEGMENTAÇÃO DE PÚBLICOS (DE BASE INSTITUCIONAL E MERCADOLÓGICA)
1. MODELO DE VINCULAÇÃO (mdp – variáveis tipológicas)
TIPO DE VÍNCULO

CARATERÍSTICAS E GRAU DE PRIORIDADE
GENÉRICO

Consistem nos vínculos mais importantes para a
Stakeholders que possuem algum controlo e autoridade manutenção do sucesso da organização a longo prazo.
sobre a organização. Permitem que a organização São constituídos por stakeholders dominantes por
definição porque detêm poder sobre a organização e os
disponha de recursos e autonomia para operar.
seus interesses geralmente são legítimos.

VÍNCULO FACILITADOR/CAPACITATIVO

VÍNCULOS FUNCIONAIS

INPUT: possuem expectativas e um elevado grau de

São essenciais ao funcionamento da organização e estão
divididos em funções de:
INPUT: fornecem o trabalho e recursos para criar
produtos e serviços;

envolvimento. São economicamente dependentes da
organização, portanto, o poder reside do lado da
organização. Por este motivo a organização é moral e
legalmente responsável por este grupo, o que lhes
confere prioridade elevada.

OUTPUT: consomem os produtos e serviços.

OUTPUT: relações de longo prazo com consumidores
são essenciais para o sucesso financeiro. Por este
motivo, estes
stakeholders possuem poder,
legitimidade e influência económica sobre a
organização. Qualquer circunstância que afete este
relacionamento, é de elevada prioridade para a
organização.

Possuem pouco poder direto sobre a organização e são
Mantidos com entidades com as quais a organização considerados não apoiantes. A maioria das organizações
tem interesses em comum. Partilham os mesmos empenha-se em eliminar a concorrência em vez de
estabelecer ligações positivas.
valores, objetivos e problemas.
Exceção: alterações sazonais
São o grupo mais problemático, porque são
VÍNCULOS DIFUSOS
São os mais difíceis de identificar porque incluem essencialmente reativos e, portanto, mais difíceis de
stakeholders que não têm interação frequente com a identificar e antever. Não possuem elevado poder sobre
organização, mas podem envolver-se mediante as a organização (dependendo das circunstâncias*).
atitudes desta. São públicos que tipicamente surgem em Requerem urgência, tornando-se num público exigente.
momentos de crise e incluem: os media, a comunidade, Uma vez que não detêm elevado poder sobre a
organização, têm tendência para afetar a organização
ativistas ou grupos de interesse especial.
dos
stakeholders
com
vínculos
Nem sempre expressam o que desejam a não ser que se através
facilitadores/capacitativos
e
vínculos
funcionais.
manifestem.

VÍNCULOS NORMATIVOS

*poder relevante porque é um poder de expressão
pública.
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INSTRUMENTOS DE SEGMENTAÇÃO DE PÚBLICOS (DE BASE INSTITUCIONAL E MERCADOLÓGICA)
2. A MATRIZ DE INTERESSE / PODER – INFLUÊNCIA (mdp – variáveis tipológicas)

INFLUÊNCIA / PODER

Trata-se de uma das formais mais comuns de relacionar os interesses e o poder ou influência de cada stakeholder
num mapa de 4 quadrantes (4 tipos de públicos).

ELEVADA INFLUÊNCIA
/ PODER

ELEVADA INFLUÊNCIA
/ PODER

BAIXO INTERESSE /
EXPECTATIVA

ELEVADO INTERESSE
/ EXPECTATIVA

BAIXA INFLUÊNCIA /
PODER

BAIXA INFLUÊNCIA /
PODER

BAIXO INTERESSE /
EXPECTATIVA

ELEVADO INTERESSE
/ EXPECTATIVA

INTERESSE

INFLUÊNCIA / PODER

Para cada um dos quadrantes é definida uma tipologia de stakeholder, e uma estratégia de comunicação.

Manter Satisfeito

Envolver Ativamente

(Satisfazer as suas necessidades)

(Público-Chave)

- Envolver e consultar em áreas de interesse
- Tentar aumentar o nível de interesse
- Tentar mover para o quadrante à direita

- Envolver na administração / órgãos de decisão
- Envolver e consultar regularmente

Clientes

Acionistas, legisladores

Monitorizar

Manter Informado

(Público Menos Relevante)

(Demonstrar consideração / preocupação)

-Informar através dos canais gerais: newsletters,
website, emails
-Tentar mover para o quadrante à direita

Vínculos difusos: ONG’S, eleitores, comunidade,…

Os públicos podem ser alterados
de um quadrante para o outro.

- Canalizar o interesse para envolvimento em
áreas de baixo risco
- Manter informado e consultar nas áreas de
interesse
- Potencial apoiante / embaixador de goodwill
Colaboradores

INTERESSE
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3.3. SEGMENTAÇÃO DE PÚBLICOS E DIFERENCIAÇÃO DE MENSAGENS
SEGMENTAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO: O MAPA DE PÚBLICOS
INSTRUMENTOS DE SEGMENTAÇÃO DE PÚBLICOS (DE BASE INSTITUCIONAL E MERCADOLÓGICA)
3. DESCRITORES
O QUE INFLUENCIA O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR?

1. Culturais

2. Sociais

3. Pessoais

4. Psicológicos

1. Culturais
CULTURA

• Principal determinante do comportamento e desejos de uma pessoa
(valores, perceções, preferências,...)
Ex: realização e sucesso, conforto material, liberdade,...

SUBCULTURA

• Fornecem identificação e socialização mais específicas
(religião, grupos raciais, regiões geográficas,...)
Ex: vários segmentos regionais dentro do nosso país

CLASSES
SOCIAIS

• Divisões
relativamente
homogéneas
e
hierarquicamente ordenadas de uma sociedade:
possuem valores, interesses e comportamentos
similares. As classes diferem quanto ao
vestuário, linguagem, tipo de atividade de lazer,
ocupação, grau de instrução,...

2. Sociais
GRUPOS DE REFERÊNCIA: Exercem influência direta ou indireta sobre atitudes e comportamento
•
•
•
•

PRIMÁRIOS ( + convivência ): família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho
SECUNDÁRIOS ( - convivência ): grupos religiosos e profissionais
GRUPOS DE ASPIRAÇÃO: aos quais se deseja pertencer
GRUPOS DE DISSOCIAÇÃO: cujos valores ou comportamentos são rejeitados
 Temos de perceber o que as pessoas são e o que pretendem 

FAMÍLIA: Grupo de referência primário mais influente. Mais importante organização de compra de produtos de consumo
•
•

FAMÍLIA DE ORIENTAÇÃO: pais e irmãos (valores de base);
SECUNDÁRIOS: cônjuge e filhos: influência mais direta no comportamento de compra diário

TENDÊNCIAS:
- Mulher é o principal comprador de alimentação, roupa e acessórios
- Produtos e serviços caros adquiridos por decisão conjunta
- Influência direta de crianças e adolescentes sobre o processo de compra é cada vez maior (pedidos e exigências)

PAPÉIS E STATUS: A posição da pessoa em cada grupo pode ser definida em termos de papéis e status.
•
•

PAPEL: atividades esperadas que uma pessoa deve desempenhar
STATUS: prestígio, poder
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3. Pessoais
IDADE E ESTÁGIO NO CICLO DE VIDA
- As pessoas compram diferentes produtos/serviços consoante a sua idade.
- O marketing deve considerar também as transições de vida e surgimento de novas necessidades: casamento, gravidez,…

OCUPAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS ECONÓMICAS
- A ocupação influencia o padrão de consumo de uma pessoa. O marketing identifica grupos de ocupação com interesses
comuns.
- A economia afeta as escolhas dos produtos, porque possui impacto:
• Nos rendimentos disponíveis
• Periodicidade de compra
• Atitude (propensão) para gastar ou economizar
Se há um declínio na economia/procura pode ser necessário reformular, reposicionar e reestruturar os
preços dos produtos

PERSONALIDADE E AUTO-IMAGEM
PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO
A personalidade do indivíduo influencia o seu
comportamento de compra.
Personalidade: traços psicológicos distintos
que dão origem a reações coerentes e
contínuas no meio ambiente.

IDENTIFICAÇÃO

PERSONALIDADE DE MARCA

Combinação de características humanas que podem
ser atribuídas a uma marca.
Principais personalidades de marca:
- Sinceridade: realista, sincero, sensível, animado
- Entusiasmo: ousado, espirituoso, criativo, atualizado
- Competência: confiável, inteligente, bem-sucedido
- Sofisticação: rico, charmoso
- Resistência: aventureiro, resistente

O consumidor escolhe a marca com a intenção de a fazer corresponder à sua:
• Autoimagem real: como se vê a si mesmo
• Autoimagem ideal: como gostaria de se ver
• Autoimagem de acordo com os outros: como pensa que os outros o vêm

PERSONALIDADE DE MARCA
- Identificamo-nos com as marcas.
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3. Pessoais
ESTILO DE VIDA
As pessoas da mesma subcultura, classe social e ocupação podem ter estilos de vida muitos diferentes.
O estilo de vida é um padrão de vida expresso por atividades, interesses e opiniões.
As empresas procuram estabelecer ligações entre os seus produtos e os grupos de estilos de vida:
•
•

Estilos de vida moldados por restrições monetárias, procuram produtos e serviços de baixo custo
Estilos de vida moldados por restrições do tempo, procuram produtos multitarefa/multifunção e de conveniência

4. Psicológicos
São 4 os fatores que influenciam a reação do comprador aos vários estímulos do marketing:

MOTIVAÇÃO

PERCEÇÃO

APRENDIZAGEM

MEMÓRIA

1) MOTIVAÇÃO
Uma necessidade passa a ser um motivo (motivação) quando ganha intensidade. Um motivo leva o indivíduo a agir (comprar).

Exemplo:
Um homem com fome (1) não tem
interesse pelo mundo da arte (5), não quer
saber como é visto pelos outros (3 e 4) nem
está preocupada com o ar que respira (2).
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5. Psicológicos
MOTIVAÇÃO

PERCEÇÃO

APRENDIZAGEM

MEMÓRIA

2) PERCEÇÃO
No marketing, as perceções são mais importantes que a realidade, pois esta é que tem influência no comportamento de
compra do consumidor.
As pessoas podem ter diferentes perceções do mesmo objeto devido a 3 processos:
• ATENÇÃO SELETIVA
Os estímulos são filtrados pela motivação, necessidades.
Exemplo: Uma pessoa motivada para comprar um computador, prestará atenção a anúncios de computadores.
• DISTORÇÃO SELETIVA
Tendência para transformar a informação em significados pessoais que se ajuste às nossas preconceções.
Beneficia empresas com marcas fortes – o comprador tende a atenuar informações menos positivas acerca destas.
• RETENÇÃO SELETIVA
As pessoas tendem a reter informações que confirmam as suas crenças e atitudes.
Exemplo: Tendência para lembrar aspetos positivos mencionados acerca de produtos que gostamos e a esquecer
pontos positivos acerca de produtos concorrentes.

MOTIVAÇÃO

PERCEÇÃO

APRENDIZAGEM

MEMÓRIA

3) 4) APRENDIZAGEM e MEMÓRIA
APRENDIZAGEM
consiste numa mudança de
comportamento decorrente da
experiência

MEMÓRIA
consiste no armazenamento de
informações e experiências
acumuladas ao longo da vida
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O PAPEL NO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA
•
•
•
•
•

Iniciador: pessoa que sugere a ideia de compra
Influenciador: pessoa cujo ponto de vista ou conselho influencia na decisão
Decisor: pessoa que decide sobre quaisquer componentes de uma decisão de compra: comprar, o que
comprar, como comprar, onde comprar
Comprador: pessoa que efetivamente realiza a compra
Utilizador/Consumidor: pessoa que consome ou usa o produto

 É O CONSUMIDOR E NÃO O COMPRADOR QUEM DETERMINA A SATISFAÇÃO COM O PRODUTO/SERVIÇO

OUTROS CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS INDIVÍDUOS

•

Segmentação em função do estatuto do
consumidor e da sua fidelidade
Atitudes e comportamentos face ao produto (não
consumidores, consumidores potenciais, antigos
consumidores, novos consumidores, ocasionais,…)
• Localização geográfica
Localidade, morada, zona, país, “parte do mundo”

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO OU GRUPO DE
PRODUTOS
• Segmentação em função das quantidades
consumidas
As necessidades dos clientes podem ser diferentes
(quantidade).
Ex: segmentação em função do consumo mensal
• Segmentação em função dos hábitos de
utilização
Qual será o modo de utilização?
Ex: bicicleta de montanha / bicicleta de corrida

Cada organização seleciona os critérios de segmentação de públicos organizacionais e clientes que melhor se
ajustam à sua atividade.
•
•
•

Demográficos: sexo, idade, altura e peso, dimensão e composição da família
Geográficos: regiões, relevo, clima, categoria da cidade habitada – aldeia, vila,…
Sociais e económicos: rendimento, nível de instrução, religião e grau de prática religiosa

EM FALTA: Mapa de Públicos – ver diapositivos
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POSICIONAMENTO
A definição de uma estratégia de posicionamento passa pelo alinhamento interno no que se refere a processos,
ações, informações e decisões e a transmissão consistente para todos os públicos.
OBJETIVO?

Definir o conceito de posicionamento que
está
intimamente
relacionado
o
(re)conhecimento
de
características
internas que diferenciam uma organização,
procurando coerência e consistência
internas.

Deve responder à
questão:
«Como quer a
organização ser
percecionada e recordada
pelos públicos?

Contribuir para criar
uma imagem sólida
e diferenciadora na
mente dos seus
públicos.

 O posicionamento é o que fazemos com a mente do cliente potencial. 
O posicionamento consiste na criação de um conceito diferenciador para uma organização, para uma marca ou para uma
oferta organizacional.
O objetivo é: criar uma perceção distintiva (um espaço vazio) na mente dos públicos de forma a diferenciá-la em relação
à concorrência.
Comunicação consistente ao longo do tempo através de todos os meios para que o conceito se implante na
mente dos diferentes públicos.
Posição absoluta: marca líder (posição que ocupa na mente da pessoa lidera)
Posição relativa: por comparação a outras marcas

POSICIONAMENTO E VINCULAÇÃO
O conceito de posicionamento deve:
•
•

ser simples e condensar os atributos a transmitir;
centrar-se numa característica intrínseca, verdadeira e reconhecível da organização/serviço/produto e
adequá-la aos interesses dos públicos

O posicionamento ajuda à vinculação dos públicos com a organização e/ou com a sua oferta organizacional.
 Quando uma marca/organização consegue alcançar uma posição de liderança é quase impossível
desalojá-la. A melhor posição é a de líder (podendo haver identificação total entre a organização e produto/serviço)


LEI DO POSICIONAMENTO
Liderar é a melhor posição – conseguir que uma marca substitua a designação do próprio produto e/ou
organização, é a situação ideal de identificação/vinculação.
Exemplos: Kispo – agasalho impermeável; Kodak – máquina fotográfica; Post it (bloco autocolante),…

Quando não se é líder procura-se outro conceito

Se o posicionamento não for possível, referindo-se às características intrínsecas da organização/produto/serviço, o
conceito do posicionamento deve centrar-se num dos atributos associados que os públicos valorizam.
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ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS DE POSICIONAMENTO
•

1. POSICIONAMENTO PELOS BENEFÍCIOS
Associação a um benefício ou atributo desejado pelos
clientes

2. POSICIONAMENTO PELO
PREÇO/QUALIDADE
Quando se trabalha com isto como pilar base da
organização é muito volátil. Portanto, não usar como fator
de diferenciação (mau indicador).

3. POSICIONAMENTO PELO TIPO DE USO
Associação do produto ao tipo de uso

4. POSICIONAMENTO PELO TIPO DE
UTILIZADOR

•
•

•
•
•
•

Aconselhado para:
• Expandir o mercado global (ex: lançar novos
produtos cujos benefícios os consumidores têm
dificuldade em entender)
• Reposicionar/informar novos tipos de uso na fase de
maturidade
•

A Marca identifica-se com o segmento alvo,
representando pessoas com as quais eles se
possam identificar.

•
•

Forma mais poderosa de posicionamento
Pode criar-se novas categorias de produtos.

“Quem é a pessoa tipo? Como a posso representar numa
imagem? Através do vestuário.”

5. POSICIONAMENTO PELA CATEGORIA DE
PRODUTO
Identificação da marca com a própria categoria de
produto

6. POSICIONAMENTO SIMBÓLICO
Identificação da marca a símbolos culturais

Mais eficaz quanto maior for a relevância para os
clientes
A promessa deve ser credível
Pode consistir numa boa estratégia e
aproveitamento de um flanco não coberto pela
concorrência
Preço baixo para uma qualidade boa ou aceitável
Qualidade elevada que compensa o preço alto
Muitas vezes o consumidor associa o nível do preço
ao nível da qualidade
O melhor produto ao melhor preço, não é
usualmente um posicionamento credível

Aconselhado quando:
• Os benefícios e atributos são virtualmente
indistinguíveis

7. POSICIONAMENTO PELA CONCORRÊNCIA
Referência explícita à concorrência
(Exemplo: PEPSI – referência implícita - It’s Pepsi, ok?)

•
•

Estratégia desaconselhada para o líder de mercado
O seguidor pode usar esta estratégia, aproveitandose inclusivamente da notoriedade da marca líder.

Quando não se é líder:
 Deve procurar-se um novo espaço livre e ocupá-lo, criando, por exemplo, um novo segmento de
mercado e posicionar-se aí
 Pode assumir-se claramente uma posição relativa ao líder e criar um novo seu posicionamento a partir
daí.
 Pode-se tentar reposicionar o líder, destacando os aspetos «negativos» do posicionamento do líder
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POSICIONAMENTO: À PROCURA DE UM CONCEITO DIFERENCIADOR
- Conceito que traz à memória dos públicos imagens muito fortes e identificadoras
- Novo conceito para diferenciar a oferta organizacional, reformulando um conceito antigo
- Enfatizar um novo processo de fabrico, prestação de serviço,…
- Organização apresentar-se para satisfazer as necessidades de um nicho de mercado ou a alteração do
segmento de mercado
 O posicionamento pode significar reformular, clarificar ou tornar percetível para novos públicos uma
organização e a sua oferta organizacional 
Para que a comunicação do posicionamento resulte, tem de estar enquadrada na estratégia organizacional,
sendo que primeiro deve ser delineada a estratégia da organização e só depois a comunicação.
No caso de estar condição não for respeitada, o resultado pode ser:
- Ações de comunicação ocasionais, inconsistentes, contraditórias e não sequenciais.

O posicionamento é imprescindível para melhorar as possibilidades de êxito de uma determinada oferta
organizacional (produto/serviço), organização, país,…

POSICIONAMENTO: ERROS A EVITAR
•
•
•
•
•

Trabalhar sem estratégia
Não investigar o que se é e o que se pode chegar a ser para os públicos
Imitar a concorrência
Considerar que a criatividade ou a diversão são os objetivos da empresa
O desejo de ser «tudo para todos»
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MENSAGENS ORGANIZACIONAIS
As organizações são geradoras de mensagens, seja pelo que comunicam, seja pelo que não comunicam.

MENSAGENS
INTENCIONAIS

MENSAGENS
NÃO
INTENCIONAIS

MENSAGENS
EXPLÍCITAS

MENSAGENS
EXPLÍCITAS

MENSAGENS
IMPLÍCITAS

MENSAGENS
IMPLÍCITAS
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1. MENSAGENS INTENCIONAIS
São aquelas que seguem um processo de codificação tecnicamente assistido, com o propósito de gerar um
determinado efeito nos públicos. Há um certo contro por parte do emissor.
Exemplos:
• Anúncios publicitários
• Folhetos
• Brochuras informativas para a comunicação social – press releases
• Documentos organizacionais
• Outras mensagens intencionalmente preparadas

1.1 MENSAGENS INTENCIONAIS IMPLÍCITAS
As imagens são poderosos meios de transmitir mensagens e reforçam aquilo que queremos dizer – sugerem em
vez de transmitirem significados.
As mensagens implícitas possuem um predomínio do conotativo e do tácito (implícito, subentendido), isto é, expressam
significados difusos.
A conotação é o significado que ultrapassa aquele ou qual a mensagem se refere. As mensagens implícitas relacionam-se
com o subjetivo, o significado e a emoção.
As mensagens podem possuir simultaneamente dimensões implícitas e explícitas.

1.2 MENSAGENS INTENCIONAIS EXPLÍCITAS
São mensagens com um forte predomínio de denotação e do manifesto.
As mensagens explícitas têm uma relação forte com a informação, com o analítico e com o conhecimento.
O entendimento é imediato, consegue-se literalmente extrair a informação de forma imediata.

2. MENSAGENS NÃO INTENCIONAIS
Aqueles que são geradas sem haver consciência de tê-lo feito.
Quando a organização deteta a situação a tempo, pode introduzir medidas corretivas para atribuir um sentido explícito
(claro, preciso) intencional e positivo à mensagem.

2.1 MENSAGENS NÃO INTENCIONAIS IMPLÍCITAS
Temos o exemplo da Media Markt que desenvolveu uma campanha em que são representados grupos sociais,
mas, por distração, representam os escuteiros – grupo que é perfeitamente identificável.
As organizações são geradoras de mensagens, seja pelo que comunicam, seja pelo que não comunicam.
Mas, existem também outros dois tipos de mensagens, cujo reconhecimento por parte das organizações é
essencial, são elas as:

MENSAGENS RESIDUAIS

MENSAGENS EXTERIORES
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2.1.1. MENSAGENS RESIDUAIS
São aquelas que resultaram de um facto acontecido no passado – positivo ou negativo – mas cuja influência se
faz sentir no presente.
 Elaboram-se mensagens sem prever consequências, para dar resposta a uma necessidade urgente do momento,
esquecendo-se que elas ficam a fazer parte do histórico da organização e podem ter repercussões no futuro
ameaçando a reputação.
o Subestimam-se as implicações de ações passadas no presente e no futuro
Mensagens residuais negativos: parasitas residuais da comunicação e atuam como ruído
Mensagens residuais positivas: pode reativar a memória social no presente, capitalizando em seu favor a ação que
foi realizada

2.1.2. MENSAGENS EXTERIORES
São aquelas que têm origem no exterior da organização.
Trata-se de acontecimentos como opiniões, informações, eventos, rumores e outros estímulos de naturezas
diversas - ainda que não pertençam ao âmbito específico de atuação da organização nem a nenhum outro âmbito
relacionado com esta – que exercem uma forte influência sobre os públicos devido ao facto de atrair a sua atenção
para estas mensagens. Em geral têm um caráter fortuito (acidental, imprevisto, causal) e imprevisível.

MODELAÇÃO DE MENSAGENS PARA A WEB
Escrever publicações para a web, possui alguns requisitos sendo que a coisa mais importante a reter é que as
audiências online são scanners.

Textos impressos

Textos WEB

•
•
•
•
•

Centrados no autor
Pré-preparados
Proporcionam algumas opções selecionadas
Delimitados no âmbito
É fornecida informação ao leitor

•
•
•
•

Centrados no utilizador
Com possibilidades de customização
Ajustável – seleção de conteúdos
O próprio procura a informação

TEXTOS IMPRESSOS VS TEXTOS DA WEB
A estrutura mental que um leitor transporta para o computador, quando navega na Internet, é muito
diferente da de um leitor que pega num jornal.
LEITURA IMPRESSA: recebe-se informação a partir de escolhas limitadas
LEITURA WEB: pesquisa de informação não havendo virtualmente limites para as escolhas
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MODELAÇÃO DE MENSAGENS PARA A WEB
Para entender como escrever para a Web, há que compreender duas coisas:
1. Como as pessoas leem na web – de modo a que estas entendam a informação
As pessoas passam os olhos para procurar informação, ou pistas de que a informação possa ser valiosa
como é o caso o título, destaques e subtítulo.
Prestam menor atenção à informação mais abaixo.
2. Como os motores de busca leem a web – de modo a que as pessoas encontrem a informação
Como fornecer informação a pessoas que não estão a prestar atenção?
• Usar textos que possam ser rapidamente analisados, pesquisados
• Usar texto conciso
• Ser objetivo
Características dos textos:
• Usar listas com marcas ou numeração
• Usar hiperligações ou letras a negrito
• Tratar apenas uma ideia por parágrafo
• Inverter a pirâmide (como em primeiro lugar o que é mais importante)
Textos objetivos:
• Possuem hiperligações para dar credibilidade
• Usam hiperligações ou letras a negrito
• Apresentam gráficos de qualidade
Hiperligações
• Facilmente detetáveis
• Informação por “camadas” – com sequência lógica
• Concisa
• Ordenada por importância
• Descritiva
• Clara – sem terminologia complexa
Títulos
• Progressividade da informação
o Tudo deve ser descritivo
o Com formato aproximado do Twitter
o Sem ambiguidade
o Sem duplos sentidos
As pessoas acedem à web para fazer alguma coisa ou para pesquisar informação
• Querem:
o Informação útil
o Conteúdos acessíveis
o Ajuda para fazer as coisas
Texto impresso é linear – uma história é contada pelo emissor
Web é não-linear – o utilizador cria a sua própria experiência
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FOTOS
• As fotos são uma atividade de social media – nos sites as fotos genéricas são ignoradas todavia as fotos reais e que
tenha a ver com o conteúdo da informação são visionadas com atenção
• CARACTERÍSTICAS
o Usar fotos reais
o Usar fotos relacionadas com os conteúdos a publicar, ainda que de qualidade inferior, em vez de recorrer a
bancos de imagens
Independentemente da finalidade ou o meio usado, mensagens competentes têm de ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Específicas
Rigorosas
Honestas
Lógicas
Completas
Sucintas
Relevantes
Oportunas
Específicas quanto a prazos
Orientadas para o feedback

