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Resumo 

As mensagens de comunicação são essenciais a qualquer plano de marketing 

comercial, e no âmbito do marketing social isso não é diferente. Para que tenhamos 

mensagens criativas, inovadoras e eficientes em campanhas focadas em promover 

uma mudança de comportamento em seu público-alvo, que é o caso do marketing 

social, é necessário, antes, realizar uma análise do contexto social ampla e detalhada, 

do contrário corre-se um grande risco de desenvolver estratégias de marketing e 

comunicação falhas que, muito provavelmente, vão desencadear resultados 

insatisfatórios. O Capítulo 1 faz um paralelo sobre a aplicação do marketing em suas 

vertentes comercial e social, destacando as diferenças dos objetos de estudo dessas 

duas práticas (trocas comerciais para a primeira e mudança de comportamento do 

indivíduo para o segundo) e como essa distinção implica uma forma diferente de 

aplicação dos princípios e técnicas do marketing. O Capítulo 2 trata da metodologia de 

pesquisa, onde são expostos objetivos, estratégias e técnicas de investigação utilizadas 

nas pesquisas bibliográfica e documental, além de definir o paradigma da 

complexidade de Edgar Morin como guia filosófico da pesquisa. O Capítulo 3 

corresponde à pesquisa bibliográfica e discorre sobre os modelos de planeamento e 

execução das campanhas de marketing social, onde são destacados os pontos-chave 

para a realização de qualquer campanha de marketing social. O Capítulo 4 é o mais 

importante e o mais denso, uma vez que corresponde à pesquisa documental de casos 

reais (de sucesso e de insucesso), onde é possível verificar se a teoria do marketing 

social é, de fato, utilizada na prática ou não e se sua aplicação contribui para a criação 

de mensagens de comunicação criativas, inovadoras e eficientes. 

 

Palavras-chave: Comunicação, marketing, marketing social, contexto social. 
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Abstract 

Communication messages are essential to any commercial marketing plan, and in the 

field of social marketing this is no different. For us to have creative, innovative and 

efficient messages in campaigns focused on promoting a change in behavior in its 

target audience, which is the case of social marketing, it is necessary, first, to carry out 

a broad and detailed analysis of the social context, otherwise correct there is a great 

risk of developing marketing strategies and failure communication that, most likely, 

will lead to unsatisfactory results. Chapter 1 draws a parallel on the application of 

marketing in its commercial and social aspects, highlighting the differences in the 

objects of study of these two practices (commercial exchanges for the first and 

changing the individual's behavior for the second) and how this distinction implies a 

different form of applications of marketing principles and techniques. Chapter 2 deals 

with the research methodology, where objectives, strategies and research techniques 

used in bibliographic and documentary research are exposed, in addition to defining 

the complexity paradigm of Edgar Morin as a philosophical guide of research. Chapter 

3 corresponds to bibliographic research and discusses the models of support and 

execution of social marketing campaigns, where the key points for carrying out any 

social marketing campaign are highlighted. Chapter 4 is the most important and the 

most dense, since it corresponds to documentary research of real cases (of success and 

failure), where it is possible to verify whether the theory of social marketing is, in fact, 

used in practice or not. and whether your application contributes to the creation of 

creative, innovative and efficient communication messages. 

 

Keywords: Communication, marketing, social marketing, social context. 
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Introdução 

O marketing social advém do marketing comercial e, naturalmente, carrega 

dele muitas características. O grande problema desse cenário é que muitas ações de 

marketing social usam demasiadamente os conceitos do marketing tradicional tal 

como eles são, sem adaptá-los à realidade do contexto das mudanças sociais. Essa falta 

de adaptação influencia todo o processo de planeamento, execução e avaliação de 

resultados dos projetos de marketing social, inclusive o desenvolvimento de soluções 

de comunicação criativas e inovadoras que visem promover um determinado 

comportamento social em detrimento de outro.  

O objetivo da pesquisa é incrementar o planeamento e a execução das 

campanhas de marketing social, agregando a ambos os processos um olhar sociológico 

do início ao fim e potencializando a criatividade e a inovação. Não é intenção da 

pesquisa reinventar a roda, uma vez que o campo teórico sobre a importância do uso 

da sociologia em projetos de marketing social já contempla produção académica 

satisfatória e bem fundamentada. A intenção é complementar o trabalho que já vem 

sendo feito ao longo dos anos, com um enfoque especial em como levar esse olhar 

sociológico (e na importância de fazê-lo) aos processos de criação, inovação e 

desenvolvimento da comunicação das campanhas de marketing social.  Dessa forma, 

pretende-se elaborar uma análise dos modelos de planeamento e execução existentes 

na literatura, fazendo um paralelo com a sua aplicação no mercado. 

Ora, se os princípios de marketing já consagrados servem tão bem para a venda 

de produtos e serviços, podem servir também para a “venda” de produtos sociais — 

respeitando, logicamente, as suas respetivas características — ao adotar táticas que 

estejam de acordo com a natureza do seu objeto de estudo, isto é, as relações sociais 

entre pessoas em uma comunidade. O marketing social tem como objetivo melhorar a 

vida em sociedade como um todo, ao levar mais informação e conhecimento para a 

população de uma forma diferente, muitas vezes lúdica. Utiliza as técnicas de venda e 

promoção do marketing e da comunicação adaptadas ao contexto social que envolve 

determinada realidade, de modo que as ações sejam mais efetivas. 
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Seguindo esse raciocínio, para que as ações de divulgação voltadas à promoção 

de comportamentos sociais sejam efetivas, elas precisam ter o apoio da sociologia. Isso 

porque, se estamos falando de mudar hábitos e costumes da sociedade, é necessário 

antes entender muito bem o ambiente social que os envolvem. Somente uma leitura 

ampla do contexto social permite explorar todo o potencial da criatividade no 

desenvolvimento do material de comunicação de uma campanha de marketing social. 

O trabalho se inicia com a contextualização do tema e a fundamentação teórica 

do marketing social no contexto proposto nesta dissertação (item 1 deste documento). 

Será feita uma análise da trajetória histórica do marketing social, desde a sua conceção 

até os dias de hoje, destacando como evoluiu ao longo do tempo e assumiu, cada vez 

mais, uma identidade própria, com um caráter muito mais social do que comercial. 

Será explicitado como essa evolução é benéfica para o desenvolvimento das 

campanhas de marketing social, sendo, inclusive, fundamental para um melhor 

desenvolvimento de soluções de comunicação criativas, inovadoras e eficientes para 

projetos desenvolvidos nessa vertente do marketing. 

A investigação terá dois eixos principais. Um diz respeito à busca por 

informações sobre casos já postos em prática, por meio de uma pesquisa documental 

de casos reais de marketing social. O outro corresponde a um estudo bibliográfico das 

metodologias criadas por outros autores, para verificar se são de fato utilizadas no dia 

a dia, ou seja, para atestar se há uma consonância entre o que os teóricos defendem e 

o que é aplicado na vida profissional. Serão utilizadas informações primárias e 

secundárias. Assim, será possível sugerir melhorias para o planeamento e a execução 

do material de comunicação no âmbito de um projeto de marketing social. 

As técnicas de coleta de dados utilizadas foram: pesquisa documental e análise 

de conteúdo. Com o desenvolvimento da investigação, serão elaborados documentos 

para compor os marcos do projeto, como: análise da pesquisa bibliográfica e dos 

modelos de planeamento e execução das campanhas de marketing social; análise de 

casos reais, a fim de verificar se o desenvolvimento do material de comunicação é 

pertinente ao contexto social sobre o qual se pretende atuar e, caso seja, análise da 

contribuição desse material para o sucesso (ou não) da campanha. 
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1. Contextualização do tema 

Ao longo dos anos, diversos pesquisadores se empenharam para chegar a um 

modelo de planeamento e execução das ações de marketing social que fosse capaz de 

gerar mudanças de comportamento benéficas para a sociedade a partir da 

demonstração efetiva de resultados obtidos pela sua aplicação. Isso é perfeitamente 

compreensível pela própria natureza do marketing social, que advém do marketing 

tradicional (comercial), uma prática empresarial voltada à otimização de resultados 

(principalmente financeiros) e que tem o ROI (return of investiment) como norte de 

verificação do sucesso de um investimento por uma empresa.  

O fato é que, apesar dos esforços de diversos autores, até hoje não se 

conseguiu chegar a um modelo de planeamento e execução das ações de marketing 

social que fosse comumente aceito pela maioria do mercado. É bem verdade que já 

temos um bom caminho pavimentado a respeito de qual direção seguir ao planear e 

executar projetos nessa área, como vimos no referencial teórico. Porém, lacunas ainda 

precisam ser preenchidas e uma delas se refere ao estabelecimento de processos 

concretos que ajudem a desenvolver a criatividade e a inovação em projetos de 

marketing social de forma plena, principalmente no que tange à criação de mensagens 

para campanhas e ao desenvolvimento de soluções inovadoras de marketing e 

comunicação usadas nas intervenções planeadas para promover um determinado 

comportamento. 

Isso nos mostra que a investigação epistemológica sobre a gestão de projetos 

de marketing social ainda está em pleno desenvolvimento, uma vez que as propostas 

de planeamento existentes no “mercado” hoje versam sobre a gestão geral dos 

projetos e pouco abordam orientações para a gestão de processos mais específicos, 

como os relacionados a criatividade e inovação. Estes são fundamentais tanto para a 

criação das mensagens de campanha como para o desenvolvimento das estratégias de 

marketing e comunicação e as respetivas ações que as compõem. 
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1.1. O marketing social 

O marketing social é uma vertente do marketing comercial (ou tradicional) e como tal 

adota por natureza os princípios clássicos dos 4P’s do marketing, adaptados para 

aplicação no contexto de mudanças sociais. Utilizam-se táticas e estratégias já 

consagradas na comercialização de produtos e serviços comerciais, mas com intuito de 

promover ideias e comportamentos que beneficiem a sociedade como um todo. 

Já que o marketing é utilizado com eficiência para estimular a venda de 

praticamente qualquer produto ou serviço, por que não o usar para a “comercialização” 

de uma ideia ou comportamento? No final das contas, tentar persuadir alguém a adotar 

um comportamento em detrimento de outro no fundo é uma venda, e das mais difíceis. 

A pessoa tem um “produto” que usa com frequência, gosta, sabe como funciona e quais 

necessidades ele supre, para ela substituir este por outro é uma tarefa difícil, nestes 

casos a ajuda do marketing social pode ser determinante. Basicamente, o que precisa ser 

feito é mostrar ao público-alvo que os benefícios da adoção do novo comportamento 

que está sendo “vendido” superam aqueles proporcionados pelo atual. 

O marketing comercial e o social partilham as mesmas bases, as próprias 

definições conceituais dessas duas práticas já dão uma ideia da relação de proximidade 

existente entre as duas conceções. Para a American Marketing Association (AMA:2017) 

marketing pode ser definido como uma função organizacional e um conjunto de 

processos para criar, comunicar e proporcionar valor aos clientes e para gerenciar valor 

com os mesmos, de maneira que beneficiem a organização e suas partes interessadas.  

Enquanto que entre as várias definições para marketing social podemos destacar 

a de Bill Smith (apud KOTLER; LEE, 2011, p. 26), que diz “O marketing social é a 

aplicação de tecnologias de marketing comercial para a análise, o planeamento, a 

execução e a avaliação de programas projetados para influenciar o comportamento 

voluntário de públicos-alvo a fim de melhorar o seu bem-estar pessoal e o de sua 

sociedade”. Como podemos ver, apesar das similaridades a citação acima nos mostra o 

fator chave de diferenciação entre esses dois conceitos. O principal objetivo da venda no 

marketing social não é beneficiar financeiramente a organização que promove 

determinado produto (objetivo do marketing comercial), mas sim a sociedade, ou seja, o 

sucesso da “comercialização” do marketing social está em gerar um novo 
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comportamento que seja benéfico para todos, e não envolve ganhos financeiros. O foco 

no social e não no comercial pode parecer uma diferença sutil, mas na verdade 

representa algo bastante significativo que influencia toda a forma de interpretar e gerir 

uma solução de marketing como veremos a seguir. 

 

1.1.1. Teoria clássica do marketing social e sua herança intrínseca ao marketing 

comercial 

O conceito de marketing social não é novo. No início da década de 50 do século 

passado, plantou-se a primeira semente da ideia que, anos mais tarde, seria 

desenvolvida e chamada de marketing social. Wiebe (1951:679) foi o primeiro a 

levantar a questão do porquê de não se vender fraternidade como se vende sabão ou 

pasta de dentes em tempos de ameaças, como o próprio autor definiu o período após 

a segunda guerra mundial que se vivia àquela época, marcado principalmente pelo 

começo da Guerra Fria. 

Em 1969 Kotler e Levy publicaram um artigo sobre a aplicação do marketing 

fora da esfera comercial, apresentando a ideia de que organizações sem fins lucrativos 

podem também se beneficiar das técnicas e princípios do marketing para atingir seus 

objetivos institucionais. O artigo “Broadening the Concept of Marketing”, de Kotler e 

Levy (1969), é a publicação que inaugura o início da cruzada em busca da formulação 

do conceito de marketing social (sem, no entanto, ainda cunhar essa denominação). 

Naturalmente, o conceito adveio do marketing tradicional e, desde o início (e até hoje) 

levanta a questão de até que ponto é possível transferir para a área social os conceitos 

e princípios de um campo de estudo focado na área comercial. Kotler e Levy (1969:10) 

exemplificaram essa preocupação ao dizer: 

O marketing é uma atividade social ampla que vai consideravelmente além de 

vender pasta de dente, sabonete e aço. Os autores entendem o significado de 

marketing para organizações sem fins lucrativos e a natureza de funções de 

marketing, como a melhora de produto, precificação, distribuição e 

comunicação nessas organizações. A questão colocada é se os princípios do 
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marketing tradicional são transferíveis para o marketing de organizações, 

pessoas e ideias.1 

Dois anos mais tarde, em 1971, Kotler e Zaltman publicam o primeiro artigo 

nomeadamente sobre o tema, intitulado “Social Marketing: An Approach to Planned 

Social Change”. O trabalho destaca, principalmente, que instituições vinham utilizando 

técnicas de promoção para divulgar questões sociais, mas o vinham fazendo de forma 

branda, com potencial reduzido, utilizando basicamente o social advertising, ou seja, 

apenas uma das técnicas abarcadas pelo “p” de promoção do mix de marketing. Os 

autores defendiam, portanto, que era necessário aplicar técnicas e princípios do 

marketing de forma mais abrangente, estratégica, de forma a potencializar o 

atingimento dos objetivos sociais propostos pelas instituições. Apresentou-se ao 

mundo, então, pela primeira vez, o conceito de marketing social.  

A bem da verdade, a criação do marketing social não foi resultado da 

elaboração de uma metodologia totalmente nova, pensada exclusivamente para lidar 

com a promoção de causas e comportamentos sociais que beneficiem a sociedade 

como um todo. Essa é, inclusive, questão central da divergência entre os especialistas 

da área, como veremos mais à frente. Ao invés disso, foi resultado da aplicação 

adaptada das técnicas e princípios do marketing tradicional à área social. A definição 

clássica, dada no artigo de Kotler e Zaltman (1971:5), diz que “marketing social é o 

projeto, implementação e controle de programas calculados para influenciar a 

aceitação de ideias sociais e envolvendo considerações de planeamento de produto, 

preço, comunicação, distribuição e pesquisa de marketing”2. Ou seja, os autores 

perceberam a crescente demanda na população pela promoção de ideias e 

comportamentos que beneficiassem a sociedade, enxergaram isso como um produto 

 

1 Tradução livre do trecho em inglês: “Marketing is a pervasive societal activity that goes considerably 
beyond the selling of toothpaste, soap, and steel. The authors interpret the meaning of marketing for 
nonbusiness organizations and the nature of marketing functions such as product improvement, pricing, 
distribution, and communication in such organizations. The question considered is whether traditional 
marketing principles are transferable to the marketing of organizations, persons, and ideas”. 
2 Tradução livre do trecho em inglês: “social marketing is the design, implementation, and control of 
programs calculated to influence the acceptability of social ideas and involving considerations of product 
planning, pricing, communication, distribution, and marketing research”, Kotler e Zaltman (1971:5). 
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(assim como no marketing tradicional) e propuseram, então, que o marketing 

tradicional fosse utilizado como uma solução de planeamento para esses casos. Isso foi 

feito, porém, sem uma adaptação apropriada às questões sociais. 

Assim sendo, o marketing social nasceu como uma vertente do marketing 

comercial ou tradicional e, por isso, adotava os mesmos princípios clássicos de 

aplicação dos 4 “p” do marketing, ligeiramente adaptados para a aplicação ao contexto 

de mudanças sociais. Ou seja, utilizavam-se basicamente as táticas e estratégias já 

consagradas na comercialização de produtos comerciais, mas com intuito de promover 

ideias e comportamentos que beneficiassem a sociedade como um todo. Podemos ver 

a materialização disso na primeira proposta de um sistema de planeamento para o 

marketing social (Figura 1), feita por Kotler e Zaltman. 

 

Figura 1 – Social marketing planning system 

Fonte: Social Marketing: An Approach to Planned Social Change (Kotler e Zaltman, 1971) 
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Ao analisar cuidadosamente o modelo de planeamento acima, proposto àquela 

época para o marketing social, podemos ver que ele realmente é feito à imagem e 

semelhança daquele que era aplicado ao marketing comercial, com uma ênfase muito 

grande nos clássicos 4 “p” do marketing. Os próprios autores Kotler e Zaltman 

(1971:10) diziam que essa proposta de modelo representava uma aplicação dos 

princípios do marketing comercial aos desafios impostos à aplicação do marketing para 

a solução de problemas sociais. Podemos, assim, reiterar que o marketing social 

herdou, no início de sua história, toda a bagagem técnica do marketing tradicional. 

Assim nasceu o marketing social, mas não demorou muito para que críticos 

levantassem questões fundamentais sobre as diferenças e, consequentemente, sobre 

a incompatibilidade de se aplicar à área social exatamente os mesmos princípios e 

técnicas do marketing tradicional. Inclusive, Kotler e Zaltman (1971:12) demonstraram 

certo misto de confiança e ceticismo ao afirmarem que o modelo que estavam a 

propor oferecia uma sugestão útil para o planeamento de mudanças sociais, mas, ao 

mesmo tempo, eles frisaram que a aplicação desse modelo não podia garantir que os 

impactos sociais pretendidos seriam atingidos. 

 

1.1.2. Questionamentos e críticas à extrema dependência do marketing social ao 

marketing comercial 

Ao longo de grande parte da sua trajetória, o marketing social conviveu com 

questionamentos e críticas a respeito da sua grande dependência em relação ao 

marketing tradicional. A origem de grande parte dos argumentos que suportam esse 

posicionamento está no fato de que essas duas vertentes do marketing possuem 

objetos de estudo de naturezas bem distintas e, logo, não podem nem devem dividir 

exatamente os mesmos princípios e técnicas. Enquanto o marketing tradicional é, em 

poucas palavras, originalmente focado no princípio das trocas comerciais entre 

indivíduos e empresas, o marketing social é voltado para a promoção de ideias, 

comportamentos e crenças que beneficiem o indivíduo e a sociedade como um todo. 

Nele, nem sempre se identifica, por exemplo, a relação de troca que caracteriza a 
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vertente comercial, mais famosa. Nota-se, então, logo de partida, que essas duas 

práticas já diferem substancialmente uma da outra desde a sua conceção. Essa 

diferenciação fundamental se estende automaticamente e naturalmente às respetivas 

análises de ambiente, aplicação de pesquisa, planeamento estratégico de marketing 

(segmentação, targeting e posicionamento), composição do mix de marketing, 

execução, monitoramento e controle, orçamento e plano de ação dos projetos 

implementados. 

O raciocínio é simples. Se as naturezas dos objetos de estudo são claramente 

distintas, então a forma de planejá-los não pode ser igual em sua totalidade. O que 

normalmente é igual para as duas práticas é o passo a passo macro (ou a conceção 

geral) do que compõe um planeamento de marketing (citado no parágrafo anterior), 

mas a forma de desenvolver cada uma dessas etapas é diferente quando comparamos 

o marketing tradicional e o social. 

No final da década de 1970, já surgiam as primeiras críticas em relação à 

transposição dos conceitos do marketing comercial para o social tais como eles são. 

Em 1981, ano que marca os 10 anos do desenvolvimento do conceito do marketing 

social, Paul Bloom e William Novelly publicam o primeiro artigo que versa de forma 

consistente sobre as diferenças que marcam essas duas práticas. Bloom e Novelly 

(1981:79) abrem o artigo dizendo que “inúmeros problemas podem surgir ao usar 

abordagens convencionais, de livros-texto, no marketing social”3. Muitos desses 

problemas têm origem na natureza dos objetos de estudo dessas duas vertentes do 

marketing, de forma que, normalmente, foca-se muito na aplicação do aspeto 

comercial e não se analisa da forma devida o contexto social que envolve cada projeto. 

Ou seja, peca-se em fazer uma leitura sociológica mais completa das situações, o que 

se reflete em campanhas de marketing social falhas, que fracassam em elaborar 

soluções de marketing e comunicação adequadas para promover a mudança de 

comportamento pretendida. 

 

3 Tradução livre do trecho em inglês: “numerous problems can arise in attempting to use conventional, 
textbooks approach in social marketing”. 
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Os autores começam falando sobre a dificuldade de se fazer uma análise de 

marketing no mercado social tal como é feita no mercado comercial. Toda e qualquer 

análise de mercado dentro da esfera dos negócios diz respeito a padrões de 

comportamento simples, relacionados a produtos ou serviços, mas que não envolvem 

grandes complexidades. Essa situação é bem diferente da encontrada no marketing 

social, em que as pesquisas buscam entender realidades complexas, normalmente sem 

grande quantidade de dados para consulta e com dificuldades para obtê-los tanto em 

quantidade, quanto em credibilidade, no que diz respeito à veracidade das respostas 

dos entrevistados. Isso ocorre, pois o marketing social trata, na maioria das vezes, de 

temas delicados, como aborto, por exemplo. 

O conceito de segmentação do marketing tradicional muitas vezes é 

questionado pelas agências que patrocinam projetos de marketing social, pois 

defendem que a segmentação precisa ser inclusiva e não restritiva: mesmo tendo um 

público prioritário, deve-se falar com a maior variedade de público possível. Isso vai 

contra o princípio central da segmentação do marketing tradicional, que prega que é 

melhor e mais eficiente dividir um mercado em segmentos menores, com 

características parecidas, para então escolher aqueles que apresentam maior potencial 

de retorno (lucro), tornando-se possível, assim, otimizar o dinheiro investido. Esse é 

um ponto que prova, mais uma vez, que usar os conceitos do marketing tradicional, 

exatamente como são, no marketing social é inadequado. Segundo Bloom e Novelly 

(1981:81), as organizações que patrocinam campanhas de marketing social enfrentam 

o seguinte desafio:  

Elas enfrentam pressão contra a segmentação, em geral e especialmente 

contra a segmentação que leva a ignorar certos segmentos. A noção de tratar 

certos grupos de formas diferentes ou com atenção especial enquanto outros 

grupos possam vir a ser completamente ignorados não é consistente com as 

filosofias igualitárias e antidiscriminatórias que permeiam muitas organizações 

sociais (em particular aquelas em âmbito governamental) [...] Se um plano de 

marketing tem apenas alguns poucos mercados identificados como alvos, serão 

feitos pedidos para que mais targets sejam adicionados à lista até que, com os 
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limitados investimentos disponíveis, apenas um esforço de marketing muito 

amplo e muito superficial é autorizado. Isso resulta no oposto da abordagem de 

rifle [rifle approach] que o professional de marketing normalmente tenta 

exercer.4 

Na esteira do problema de segmentação acima citado, surge, em seguida, a 

questão do posicionamento. Como normalmente as instituições sociais fazem uma 

campanha para atingir o maior número de pessoas possível, fica difícil trabalhar um 

posicionamento de produto específico direcionado a um só público, sendo necessário, 

então, criar mais de um posicionamento ou, quem sabe, um posicionamento geral, que 

fale com um público maior. Este último caso, no entanto, tem um lado negativo, pois 

um posicionamento geral não é focado em atender às necessidades específicas de um 

grupo e, portanto, não tem um apelo muito significativo, o que prejudica o potencial e 

a eficiência da comunicação que se pretende desenvolver para uma campanha de 

marketing social. 

Quando abordamos a questão da aplicação do marketing mix (4 “p”) ao 

marketing social, as críticas ficam substancialmente mais evidentes e ainda mais 

consistentes, o que também nos mostra a necessidade de se pensar um modelo 

específico e adequado de ferramentas para o desenvolvimento de projetos de 

marketing social. Além de Bloom e Novelly (1981) e sua análise pioneira sobre a 

questão, alguns outros intelectuais da área, como Peattie e Peattie (2003) e Gordon 

(2012), recentemente também expuseram argumentos relevantes sobre como o 

marketing mix tradicional não se aplica tal como é ao marketing social. De novo, o 

ponto crucial inicial para as críticas desses autores é a natureza distinta do objeto de 

estudo do marketing social, cujo foco consiste na promoção da mudança de 

 

4 Tradução livre do trecho em inglês: “They face pressure against segmentation, in general, and 
especially against segmentation that leads to the ignoring of certain segments. The notion of treating 
certain groups differently or with special attention while perhaps ignoring other groups completely, is 
not consistent with the egalitarian and anti-discriminatory philosophies that pervade many social 
agencies (particularly those within government) … If a marketing plan has only a few target markets 
identified, requests will be made to add to the list of targets until, with the limited funds that usually are 
available, only a very broad and very shallow marketing effort is authorized. This will produce the 
opposite of the rifle approach the marketer normally attempts to bring to bear”. 
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comportamento dos indivíduos (e, principalmente, da coletividade) dentro de um 

contexto social específico, ao invés da natureza comercial do objeto de estudo do 

marketing tradicional, isto é, as trocas comerciais entre duas partes (normalmente, 

empresa e indivíduo). 

Um dos principais problemas de se aplicar o marketing mix do marketing 

tradicional à área social está no fato de esse conjunto de princípios estar focado em 

atingir objetivos de curto prazo. A natureza comercial do marketing tradicional 

consiste em atender às necessidades atuais e imediatas do seu público-alvo, mediante 

o recebimento de uma quantia de valor em troca do produto ou serviço oferecido, ou 

seja, é voltada para performance, para a obtenção de resultados positivos (lucro) em 

curto espaço de tempo. Esse panorama é bem diferente do contexto do marketing 

social, que é focado na mudança de comportamento dos indivíduos, algo mais difícil de 

se atingir, que leva mais tempo e que compõe, naturalmente, um objetivo de longo 

prazo. Rafiq e Ahmed apud Gordon (2012:123) afirmam que “uma das principais 

fraquezas do modelo de marketing é a de que ele encoraja o foco no curto prazo, em 

vendas e transações, e subestima a importância do pensamento estratégico relacional 

a longo prazo e equidade de marca”5. Além de ressaltar que o marketing mix 

tradicional é muito focado no aspeto comercial e não social, o autor destaca também 

dois pontos cruciais. O primeiro é o de que esse mix não valoriza o princípio de se 

cultivar um relacionamento com o público-alvo (relational thinking). Isso é 

extremamente importante no marketing social, que busca mudar o comportamento 

dos indivíduos, o que demanda tempo e um relacionamento com o público-alvo para 

que seja efetivo. O segundo é, junto a isso, o princípio de equidade de marca (brand 

equity), essencial para manter um diálogo longo e duradouro com o púbico e, assim, 

possibilitar uma identificação com o mesmo e com a mensagem de mudança de 

comportamento que se pretende passar.  

 

5 Tradução livre do trecho em inglês: “one of the mains weaknesses with the marketing model is that it 
encourages the focus on the short term, sales and transactions, and under-values the importance of 
strategic long term relational thinking and brand equity”. 
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Antes de falarmos sobre as críticas tecidas a cada “p” do mix de marketing 

separadamente, é interessante abordar o conceito de troca (exchange). É fundamental 

para o conceito do marketing tradicional, mas nem sempre se encaixa bem ao 

contexto do marketing social. O fato de não ser fundamental nesse contexto é 

extremamente relevante e capital para se justificar a necessidade de pensarmos 

princípios e técnicas adequadas ao contexto de promoção de causas sociais, distintas 

daquelas aplicadas à esfera comercial.  

Mais uma vez, vamos abordar a questão do imediatismo no marketing 

tradicional, da obsessão por resultados de curto prazo ou imediatos. Peattie e Peattie 

(2003:369) destacaram muito bem que não só o contexto da troca é diferente no 

marketing social como também, às vezes, focar nesse direcionamento pode ser 

antiético: 

A situação no marketing social é frequentemente muito diferente. Pode haver 

um elemento de troca direta em uma campanha – por exemplo, quando 

recompensas são oferecidas em troca da visita a uma clínica. Na maioria das 

campanhas, porém, a disponibilização de atributos (como informação ou itens 

promocionais) pelo professional de marketing social é feita com o objetivo de 

modificar comportamento, e não é feita ‘em troca’ de comportamento 

modificado. Na verdade, existem instâncias em que tentativas de fazer de uma 

troca parte central de uma intervenção de marketing social levantaram 

preocupações éticas fundamentais, como ocorreu na campanha oferecendo 

rádios para induzir pessoas a se submeterem a vasectomias na Índia, citada por 

Andreasen (1995). A contribuição do professional de marketing normalmente 

será dada com ou sem mudança de comportamento (ao menos a curto prazo; a 

longo prazo, a falha em modificar comportamento pode resultar em perda de 

orçamento). Apesar de as atividades, custos e benefícios do professional de 

marketing e das pessoas a serem atingidas pelo seu trabalho serem 
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interconectadas, o que conecta ambas as partes não é um mecanismo de 

troca.6 

O posicionamento dado pelos autores no parágrafo anterior reforça bem o fato 

de que é muito difícil tratar da promoção de mudanças sociais benéficas para a 

sociedade olhando apenas por uma óptica de práticas comerciais. Sem dúvida alguma, 

a noção de pensamento sistêmico que o marketing tradicional traz para que se possa 

promover um determinado produto ou serviço de forma eficiente é muito útil. No 

entanto, ela não pode ser replicada integralmente a outros contextos, principalmente 

o social, sem antes se considerar as respetivas características das diferentes realidades 

existentes. Ou seja, no caso do marketing social, não considerar os fatores sociológicos 

que formam o contexto social, que é inerente a essa prática durante o planeamento 

das suas ações, é um erro crasso que deve ser evitado ao máximo. 

Ainda sobre o princípio das trocas, Peattie e Peattie (2003:270) lembram que, 

dentro do contexto do marketing social, o mais adequado é usar um conceito mais 

amplo de interação em vez do conceito de troca. Segundo os autores, as campanhas 

dessa área visam alertar, informar, educar, incentivar, influenciar e dar suporte ao 

público-alvo, para que se atinja a mudança de comportamento pretendida. Podemos 

ver aqui que esse posicionamento é condizente com a características de sucesso a 

longo prazo do marketing social, principalmente por ter como foco educar e 

influenciar o público-alvo, o que não pode ser feito da noite para o dia. Isso é algo bem 

diferente do princípio do marketing tradicional, focado em trocas em um curto espaço 

de tempo.  

 

6 Tradução livre do trecho em inglês: “The situation in social marketing is often very different. There can 
be a direct exchange element within a campaign – for example, when rewards are offered in return for 
visiting a clinic. In most campaigns, however, the provision of attributes (such as information or 
promotional items) by the social marketer is done with the aim of changing behaviour, but is not done 
‘in exchange’ for changed behaviour. In fact there are instances where attempts to make an exchange a 
central part of a social marketing intervention have raised fundamental ethical concerns, as happened in 
the campaign offering radios as an inducement to undergo vasectomies in India, referred to by 
Andreasen (1995). The marketer’s contribution will usually be made whether or not behaviour is 
changed (in the short term at least; in the longer term, a failure to change behaviour may result in a loss 
of budget). Although the activities, costs and benefits of both the marketer, and those they are 
marketing to, are interconnected, it is not an exchange mechanism that connects them”. 



26 

A complexidade dos problemas que são objeto de estudo do marketing social 

por si só já oferece uma grande pista do porquê da necessidade de se pensar de forma 

mais abrangente, analisando o contexto sociológico como um todo, ao planear 

projetos direcionados para a mudança de comportamento dos indivíduos. Os fatores 

que influenciam o comportamento de uma pessoa são mais numerosos e variados. 

Não só isso, a interligação entre eles é mais complexa e demanda um esforço de 

abstração maior para que se tenha um entendimento claro e completo da situação 

sobre a qual se pretende estudar. Diante disso, parece naturalmente óbvio que a 

utilização do mix de marketing tradicional, os 4 “p” — produto, preço, lugar 

(placement) e promoção —, não é suficiente para planear de forma consistente um 

projeto de marketing social. 

O “p” de produto é o ponto inicial de construção do mix de marketing e forma, 

com os elementos do marketing estratégico (segmentação, targeting e 

posicionamento), a base para o desenvolvimento do preço, lugar (placement) e 

promoção. A grande crítica em relação à utilização do conceito de produto para o 

marketing social advém da já mencionada realidade simplística do marketing 

comercial versus a realidade complexa do marketing social e seus respetivos objetos 

de estudo. Enquanto a primeira permite definir claramente o que vai ser vendido, a 

segunda não permite fazer essa definição de forma clara e objetiva, uma vez que o 

“produto” do marketing social quase nunca é constituído por uma única coisa, mas sim 

um conjunto de soluções que têm o objetivo de fazer com o que o público-alvo adote 

um determinado comportamento benéfico para si e para a sociedade.  

Além disso, tampouco é possível ter algo palpável que possa ser embalado 

(packing) e vendido de forma simples. Peattie e Peattie (2003:371) definem essa 

incompatibilidade de forma bem clara ao afirmarem que: 

Produto. Na discussão online supracitada, foi o conceito de produto que parece 

ter dado aos académicos e profissionais do marketing social mais dificuldades. 

Alguns viram o comportamento desejado como o ‘produto’ final da campanha, 

enquanto outros se concentraram nas ferramentas da campanha, como 

informação ou tecnologias de apoio tangíveis. Há problemas em ambas as 
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perspectivas. O comportamento não é ‘produzido’ pelo profissional de 

marketing social ou sua organização, não pertence a eles e depois é transferido 

para ou consumido pelo recipiente. Eles podem facilitar isso, mas é o alvo 

quem ‘produz’ o comportamento. Da mesma forma, ver os componentes de 

uma campanha como os ‘produtos’ também é equivocado, já que os benefícios 

do alvo vêm basicamente do comportamento, não dos componentes da 

campanha em si. Antes que isso fique redundante, poderia parecer que o 

problema está em tentar ‘forçar’ o conceito de ‘produto’ em um contexto de 

marketing social. O que os profissionais de marketing social oferecem aos seus 

alvos são ‘propostas’ como ‘exercitar-se faz bem, ‘beber e dirigir destrói vidas’ 

ou ‘votar vale a pena’.7 

Após analisar os motivos pelos quais o conceito de produto não se encaixa no 

contexto do marketing social, é preciso falar sobre o “p” de preço, cuja definição 

importada ao planeamento de projetos sociais também sofre várias críticas desde os 

tempos da publicação do artigo “Problems and Challenges in Social Marketing” (1981), 

de Bloom e Novelly. O ponto focal relacionado a essa questão é o de que, na maioria 

das vezes, a adoção de um determinado comportamento promovido por uma 

campanha de marketing social não está ligada ao pagamento de um preço monetário, 

como temos no marketing tradicional, mas sim a um custo subjetivo que o indivíduo 

tem que “pagar” para adotar tal comportamento. Normalmente, esse custo está 

relacionado a um “preço” psicológico e/ou social que é “pago” pelo público-alvo 

quando resolve adotar uma mudança de comportamento em detrimento de outra. 

 

7 Tradução livre do trecho em inglês: “Product In the aforementioned online discussion, it was the 
concept of product that seemed to give social marketing practitioners and scholars the most difficulties. 
Some saw the desired behaviour as the end ‘product’ of the campaign, while others concentrated on the 
tools of the campaign, such as information or tangible supporting technologies. There are problems with 
either perspective. The behaviour is not ‘produced’ by the social marketer or their organization, it is not 
owned by them and then transferred to, or consumed by, the recipient. They may facilitate it, but it is 
the target adopter who ultimately ‘produces’ the behaviour. Similarly, to see the components of the 
campaign as the ‘product’ is also misleading, since the benefits to the target adopter largely come from 
the behaviour, not from the components of the campaign itself. Before this becomes circular, it would 
seem that the problem lies in trying to ‘force fit’ the concept of ‘product’ into a social marketing 
context. What social marketers are offering to their targets are ‘propositions’ such as ‘exercise is 
beneficial’, ‘drinking and driving ruins lives’ or ‘voting is worthwhile”. 
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Não existe a definição de um preço único para um produto de marketing social, 

igual para todos os consumidores e altamente controlável pela organização que o 

oferece, como temos no marketing tradicional. Há apenas um custo abstrato e 

subjetivo que varia de acordo com os valores de cada indivíduo e sobre o qual a 

organização promotora tem pouco poder de controle. Isso que dizer que um mesmo 

“produto” social pode custar pouco para uma pessoa e pode ser muito “caro” para 

outra. Bloom e Novelly (1981:83) detalham esse fato ao afirmarem que “ao contrário 

do marketing comercial, em que se pode mudar o custo de consumo, essencialmente, 

ajustando valores monetários, os que trabalham com marketing social 

frequentemente não têm muito o que fazer para modificar os custos de tempo 

envolvidos em dar carona, os custos de constrangimento envolvidos em fazer um 

exame de câncer cervical, entre outros custos não monetários”8. Ou seja, para o 

marketing social, o preço, na verdade, significa diferentes custos e se relaciona a um 

contexto muito mais complexo do que aquele que envolve o marketing comercial. 

O conceito de lugar (placement) no marketing social é um dos que mais se 

aproxima do que é originalmente usado no marketing tradicional. Busca-se tornar 

acessível ao público-alvo, de acordo com as suas características, toda e qualquer 

solução que facilite a adoção de um determinado comportamento que se pretende 

promover. De todos os 4 “p”, esse é o que melhor se adapta ao marketing social, por 

ter um caráter extremamente técnico. Consiste em pensar e disponibilizar os canais 

necessários para que as soluções de uma campanha cheguem às pessoas certas, seja 

ela um produto físico (um centro de distribuição de preservativos em locais de risco, 

por exemplo) ou não (como a disponibilização de linha telefónica de apoio para 

pessoas que querem parar de fumar). 

A grande diferença que existe na utilização do conceito de placement dentro do 

marketing comercial, em comparação com o social, está no fato de que os profissionais 

 

8 Tradução livre do trecho em inglês: “unlike commercial marketers who can readily change consumer 
costs by essentially adjusting monetary prices, social marketers often can do little to change the time 
costs involved with carpooling, the embarrassment costs involved with getting an examination for 
cervical cancer, or other nonmonetary costs”. 
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dessa área às vezes precisam ser um pouco mais criativos do que aqueles. A razão é 

que, frequentemente, o produto do marketing social é composto por diversas soluções 

que, juntas, formam uma só unidade, e então se faz necessário pensar em como 

disponibilizar acesso a todos a esses recursos de forma efetiva. Peattie e Peattie 

(2003:374) ressaltam isso ao afirmar que “no que tange a questões de acessibilidade 

no local de intervenção de marketing social, vale notar que esse é um âmbito no qual 

frequentemente os publicitários se tornam particularmente criativos de maneiras que 

destacam suas campanhas”9. 

Por fim, vamos analisar as similaridades e, principalmente, as diferenças 

existentes na aplicação do conceito de promoção, o quarto e último “p” do mix de 

marketing. As congruências se baseiam no caráter estritamente técnico desse item do 

mix, que define a necessidade de utilizar meios que possibilitem a divulgação de uma 

campanha de marketing social e sua respetiva proposta de mudança de 

comportamento. Ao contrário dos itens produto e preço, que, como vimos, foram 

adaptados ao contexto social e por isso carregam consigo uma série de problemas de 

adaptação, o “p” de promoção tem uma proposta conceitual pura e simples que se 

aplica tanto ao contexto social quanto ao comercial (planear, testar, desenvolver e 

implementar). 

A diferença entre os dois cenários aparece quando partimos para a aplicação 

prática desse conceito em dois diferentes níveis, que estão relacionados à questão já 

mencionada do alto grau de complexidade que permeia o contexto das situações do 

marketing social em comparação ao caráter mais “simplório” das ocasiões que 

envolvem as campanhas de marketing tradicional. O primeiro nível diz respeito ao 

volume de mensagens que precisa ser comunicado em uma campanha de marketing 

social. Bloom e Novelly (1981:85) destacaram que: 

 

9 Tradução livre do trecho em inglês: “when it comes to accessibility issues in the location of social 
marketing interventions, it is worth noting that this is an area where social marketers often seem to be 
particularly creative in ways that distinguish their campaigns”. 
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Os profissionais de marketing social normalmente precisam dizer mais aos 

consumidores em uma mensagem do que os de marketing comercial. Pode ser 

preciso descrever um comportamento social complexo, bem como os 

benefícios desse comportamento (i.e., o porquê) e um tempo e lugar para a 

ação […]. Igualmente importante é a conclusão da mensagem, que fala em 

termos específicos a próxima ação do consumidor (e quando e onde). O 

profissional de marketing social não pode agir como os de marketing comercial 

e presumir que os consumidores sabem isso tudo (e.g., comprar um engradado 

de cerveja e beber). Infelizmente, a necessidade de oferecer um volume maior 

de informação faz com que muitas mensagens de marketing social sejam 

concluídas com a velha forma “para mais informações, escreva ou ligue…”.10 

Além do problema de ter que comunicar uma quantidade de mensagens muito 

maior do que aquelas necessárias ao marketing tradicional, os profissionais do 

marketing social também enfrentam grandes problemas relacionados ao 

financiamento das ações de comunicação e promoção de suas campanhas. Isso 

impossibilita, por exemplo, usar uma das táticas principais do marketing comercial, 

que é o uso da publicidade, pelo fato de que ela tem um valor de investimento muito 

alto. Bloom e Novelly (1981:84) ressaltam que “normalmente, publicidade paga é 

impossível de usar. Esse problema pode surgir pelo custo dos anúncios ou pelo receio, 

por parte dos veículos de mídia, de ofender certos anunciantes ou públicos ao trazer 

mensagens sobre questões sociais controversas”11. O problema de financiamento 

afeta também a necessidade de testar as mensagens antes de implementar uma 

 

10 Tradução livre do trecho em inlgês: “Social marketers typically need to say more to consumers in a 
media message than commercial marketers. A complex social behavior may need to be described, along 
with the benefits of the behavior (i.e., a reason why) and a time and a place for acting[...]Equally 
important is a message conclusion, which tells in specific terms what (and where and when) the 
consumer should do next. The social marketer cannot be like most commercial marketers and assume 
that consumers know this (e.g., pick up a six pack at the store and drink it). Unfortunately, the need to 
provide large amounts of information forces many social marketing messages to close with the old 
standby, ‘For more information, please call or write’”. 
11 Tradução do original: “they usually find paid advertising impossible to use. This problem may arise 
because of advertising's cost or because of media fears of offending certain advertisers or audiences by 
carrying messages about controversial social issues”. 
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campanha de fato, o que pode ser um fator determinante para o sucesso ou fracasso 

de uma empreitada. 

A necessidade de ter que comunicar grandes quantidades de mensagens, 

somada à falta de verba, faz com que os profissionais do marketing social tenham que 

recorrer a outros recursos de comunicação que não fazem parte do rol tradicional de 

opções que compõem o “p” de promoção do marketing comercial. Isso reforça a 

necessidade de se pensar um marketing mix específico para o marketing social, que 

leve em consideração suas características específicas e não apenas copie e cole as 

técnicas da sua vertente comercial mais famosa, como veremos na próxima sessão 

deste embasamento teórico. 

Diante do que foi exposto até o momento neste trabalho, podemos concluir 

que o marketing comercial pode emprestar conceções gerais para o desenvolvimento 

da disciplina de marketing social e, no entanto, não pode nem deve fornecer 

exatamente os mesmos princípios e técnicas que são usadas no dia a dia comercial 

para a esfera social. Hastings (2003:7) salientou que “relacionado a isso e ecoando as 

preocupações mais explícitas no marketing comercial abaixo discutidas, o marketing 

mix frequentemente foi um modelo estranho para os profissionais do marketing social 

[…] Mas essas diferenças simplesmente significam que o aprendizado não pode ser 

transplantado sem reflexão, não que isso não possa acontecer de forma alguma”12. 

Muito desse posicionamento advém, basicamente, da natureza do objeto de estudo 

dessas duas áreas, como vimos anteriormente. 

Feita uma análise sobre os problemas de se aplicar exatamente as mesmas 

técnicas do marketing comercial ao social, vamos analisar a proposta de entendimento 

da literatura atual sobre como estruturar o planeamento e a execução de projetos de 

marketing social, levando em consideração suas características próprias. 

 

 

12 Tradução do trecho: “related to this, and echoing the more forthright concerns in commercial 
marketing discussed below, the marketing mix has often been an awkward fit for social marketers[...]But 
these differences simply mean that learning cannot be transplanted unthinkingly, not that it cannot 
happen at all”. 
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1.1.3. O marketing social na atual literatura: um olhar mais amplo baseado em 

uma conceção sociológica 

Conforme afirmado anteriormente, o marketing social tem um ambiente de 

atuação mais complexo e abrangente do que o marketing comercial, pelo fato de 

promover, em sua essência, mudanças de comportamentos das pessoas, e não apenas 

trocas comerciais entre indivíduos e empresas, como a sua versão tradicional 

pressupõe. Ao longo dos anos, muitos profissionais e académicos da área do marketing 

social consolidaram o posicionamento de que existe, sim, uma herança intrínseca (e 

natural) nesse campo de estudo advinda do marketing comercial, mas defendem, 

também, que não se pode criar um à imagem e semelhança do outro, pelo simples fato 

de terem finalidades e objetos de estudo diferentes.  

Os dois fatores citados no final do parágrafo anterior poderiam até não ter, a 

princípio, uma relevância tão significativa na comparação dos campos de estudo do 

marketing social e do tradicional. A questão é que as finalidades e objetos de estudo 

de um e de outro são tão distintos que demandam formas totalmente diferentes de 

gerir os projetos pensados para cada área, desde a sua conceção até o seu 

encerramento. Essa diferença é tão expressiva que podemos dizer que o único ponto 

exatamente igual, isto é, a única coisa que o marketing comercial pode impor ao social 

à sua imagem e semelhança é a estrutura geral de um plano de marketing. É a 

estrutura composta por análises de ambiente, aplicação de pesquisa, planeamento 

estratégico de marketing (segmentação, targeting e posicionamento), composição do 

mix de marketing, execução, monitoramento e controle, orçamento e plano de ação 

dos projetos implementados. Fora isso, todo o desenvolvimento de cada etapa de 

projeto citada nas linhas anteriores se desenvolve de maneira diferente no marketing 

social e no comercial. 

Uma das principais e mais valiosas contribuições do pensamento sociológico 

para o desenvolvimento pleno do marketing social é a constatação de que é necessário 

ter, desde o início, um entendimento sociológico amplo da situação sobre a qual se 

pretende intervir em vez de focar demasiadamente no comportamento individual. 

Peattie e Peattie (2003:377) lembram que um dos grandes problemas do marketing 
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social era colocar muito foco na mudança de um comportamento individual, sem 

entender propriamente o ambiente social e os fatores que moldavam esse 

comportamento. Ou seja, no marketing social, deve-se ir além de uma visão 

reducionista, focada apenas nos fatores individuais que incidem sobre um 

comportamento. Deve-se pensar em uma atuação mais abrangente e mais completa, 

que interprete não só os fatores ligados aos indivíduos, mas aqueles relacionados ao 

ambiente social no qual estão inseridos. 

 

1.1.3.1 O marketing  social precisa ser pautado pelo system thinking 

A evolução do estudo sobre o marketing social agregou à conceção moderna 

dessa matéria a aplicação de uma visão de que a atuação nessa área não pode ser 

baseada na análise e interpretação de apenas um ou outro fator, mas sim de um 

conjunto de fatores que, juntos, formam um sistema. Dessa maneira, o sistema se 

comporta de uma determinada forma devido à interação e à interdependência dos 

diversos fatores que o compõem, não sendo possível interpretar e entender uma 

situação em questão analisando-se apenas um ou dois fatores isoladamente. O 

entendimento completo de uma situação envolvendo um comportamento social que 

se pretende mudar só é possível analisando o todo, e não as partes. 

Essa forma de pensar se chama system thinking e é um conceito que advém da 

sociologia, o que nos mostra a importância (ou podemos dizer necessidade?) de se 

aplicar uma abordagem sociológica na análise de ambiente das campanhas de 

marketing social para que se possa fazer um diagnóstico fidedigno de determinado 

contexto no qual se pretende atuar. Domegan et al. (2016:1124) explica muito bem 

esse ponto ao afirmar que: 

A literatura em expansão sobre marketing social reconhece que fatores 

ecológicos, ambientais, estruturais e políticos, além dos fatores individuais 

psicológicos, precisam ser entendidos e abordados à medida que mercados e 

consumidores exibem comportamentos complexos, não racionais e dinâmicos 

(Beinhocker & Hanauer, 2014; Biroscak et al., 2014; Hastings, 2015). Ao 
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reconhecer influências ambientais, o marketing social local, de comunidades, 

tem surtido mais efeito para entender implicações ambientais, organizacionais 

e de grupos para a mudança de comportamento [...]. Expandindo isso, as 

discussões na conferência do World Social Marketing (WSM) 2015 se basearam 

na premissa de que uma abordagem mais holística leva em conta questões em 

jogo para mudança efetiva. Trazer mudança de comportamento efetiva 

demanda a maior parte, senão todas as intervenções de marketing social 

embutidas em um sistema, dentro de um ambiente político, cultural e de 

políticas sociais que têm impacto sobre infraestrutura, estruturas 

organizacionais e escolhas individuais.13 

Os autores corroboram o fato de que os profissionais de marketing social 

precisam considerar uma esfera muito maior de variáveis ao planear uma campanha. 

São diversos os fatores que influenciam a mudança de comportamento de um 

indivíduo e todos devem ser considerados para que se tenha chances de atingir, de 

fato, os desafios impostos por uma campanha de marketing com o foco de promover o 

bem-estar dos indivíduos e da sociedade.  

Diante do que foi exposto, é mandatório, atualmente, entre a maioria dos 

profissionais e académicos do marketing social, admitir que a incorporação do 

princípio do system thinking não só é importante, mas também necessária para o 

sucesso dos projetos implementados nesse campo de estudo. Domegan et al. 

(2016:1125) afirma que “o pensamento contemporâneo do marketing social 

reconhece o desenvolvimento para além do planeamento comportamental 

 

13 Tradução livre do trecho original em inglês: “The broadening social marketing literature acknowledges 
that ecological, environmental, structural and policy factors, together with individual psychological 
factors, need to be understood and tackled as markets and consumers, exhibit intricate, non-rational 
and dynamic behaviours (Beinhocker & Hanauer, 2014; Biroscak et al., 2014; Hastings, 2015). 
Recognising environmental influences, community social marketing has made considerable strides 
forward to understand group, organisational and environmental implications for behavioural change […] 
Expanding this, the discussions at the World Social Marketing (WSM) 2015 conference were based on 
the premise that a more holistic approach takes into account all the issues at play for effective change. 
Bringing about effective behaviour change locates most, if not all, social marketing interventions, 
embedded within a system, within the political, cultural, social policy environment that impacts upon 
infrastructure, organisational structures and individual choices”. 
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individualizado, incluindo uma preocupação com as determinantes sistêmicas de 

mudança e de contexto social [...] Essencialmente, ‘o system thinking e o marketing 

social se potencializam mutuamente’ (French & Gordon, 2015, p. 187)”. Ou seja, é 

possível notar que o conceito de system thinking se adequa perfeitamente à realidade 

do marketing social, sendo muito útil para o entendimento completo e abrangente do 

sistema que envolve um determinado comportamento que se pretende mudar, 

nomeadamente: a estrutura do sistema; os atores envolvidos no contexto; as suas 

motivações, valores e ações; e os fatores sociais, culturais, políticos e psicológicos que 

influenciam o comportamento do público-alvo.  

Por fim, outra grande contribuição que o system thinking traz para o marketing 

social é o entendimento de se ter que pensar as ações e estratégias para além do 

público-alvo prioritário das campanhas, para que se possa aumentar as chances de 

sucesso de um projeto. Como vimos anteriormente, um determinado comportamento 

social é influenciado por diversos fatores (que vão de psicológicos a económicos). Para 

que seja possível mudá-lo, é necessário não só promover um novo comportamento 

que vai beneficiar diretamente um grupo social (target prioritário), mas também criar 

condições que facilitem essa mudança, por meio de ações que aconteçam em parceria 

com segmentos de público estratégicos, que não são compostos pelo público-alvo 

principal da campanha, mas são igualmente importantes. 

O pensamento moderno do marketing social define essa nova forma como uma 

atuação a níveis micro, meso e macro. Domegan et al. (2016:1127) descreve esse 

ponto da seguinte maneira: 

O pensamento inovador sobre mudança de comportamento em um nível 

micro, meso e/ou macro é fortemente evidente na literatura em expansão do 

marketing social. O debate sobre micro, meso e macro enfatiza que ir além de 

um público-alvo, tradicionalmente o indivíduo no nível micro e, mais 

recentemente, os agentes políticos no nível macro, é importante e necessário 

para transformação social e mudança sistêmica. Diz-se cada vez mais que 

iniciativas locais de marketing social em uma comunidade, intervenções de 
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nível meso, são mais bem-sucedidas (Beall, Wayman, D’Agostino, Liang, & 

Perellis, 2012; Bryant et al., 2014).14 

Dada a definição exposta acima, podemos ver que já existe um direcionamento 

consolidado dentro do marketing social hoje de que o planeamento das estratégias 

que compõem uma campanha vai muito além de esforços reducionistas e, portanto, 

simplistas, cujas ações são focadas somente no público-alvo. Atualmente, o 

planeamento é feito considerando-se um cenário muito mais amplo que envolve não 

só o target da campanha, mas todos os atores e stakeholders que podem afetar a 

difícil tarefa de influenciar positivamente uma mudança de comportamento na 

sociedade. 

Essa forma de agir e pensar é própria do marketing social e pautada em sua 

natureza, que trata de contextos sociais complexos e procura entender e planear 

soluções que envolvam todos os atores que compõem um determinado ecossistema 

social. Aqui vemos o marketing social usar um dos princípios da sua vertente 

comercial, de se analisar e entender o ambiente antes de se fazer o planeamento, mas 

imprimindo a esses processos uma visão mais abrangente, diferenciando-se da 

abordagem tradicional, focada em trocas comerciais. É justamente isso o que se deve 

fazer: usar como base os princípios do marketing comercial, mas sem aplicá-los à sua 

vertente social da mesma maneira, à imagem e semelhança da vertente comercial. 

 

1.1.3.2 A importância do paradigma de relacionamento para o 

marketing  social 

O paradigma relacional (posto em prática por meio do marketing de 

relacionamento) aplicado ao marketing e suas vertentes é um conceito que evoluiu 

 

14 Tradução livre do trecho original em inglês: “Innovative thinking about behavioural change at a micro, 
meso and/or macro level is strongly evident in the broadening social marketing literature. The micro, 
meso and macro debates highlight that going beyond a single target audience, traditionally the 
individual at the micro level, more recently the policy maker at the macro level, is important and 
necessary for social transformation and systemic change. Community based social marketing initiatives, 
meso-level interventions, are increasingly reported as more successful”. 
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naturalmente ao longo da história desse campo de estudo. O marketing comercial, 

inicialmente, era pautado por uma perspetiva objetiva e baseada nas trocas. Com o 

passar do tempo, evoluiu para a conceção mais abrangente de que mais importante do 

que promover trocas entre empresas e indivíduos é a necessidade de se desenvolver 

um relacionamento com o público-alvo, a fim de que a relação seja proveitosa. Hoje, 

esse paradigma é aplicado ao marketing mix como um todo, o que inclui o marketing 

social, conforme destacam Domegan e Desai apud French e Gordon (2015:90) ao 

afirmarem que “essa orientação mais voltada ao consumidor, ao aspeto relacional e à 

criação de valor tem efeito de sinergia com o marketing social reflexivo”15. 

A proposta do paradigma relacional, de focar no desenvolvimento de uma 

relação com o consumidor para potencializar a relação com a organização, combina-se 

perfeitamente com o aspeto sociológico das campanhas de marketing social. Logo, é 

muito importante abordar a íntima correlação entre este e o paradigma supracitado, 

levando em consideração, principalmente, o papel importante da abordagem 

relacional no planeamento de campanhas focadas em promover a mudança de 

comportamento dos indivíduos.  

Conforme abordado no item 1.1.1, a teoria clássica das trocas do marketing 

comercial não pode ser aplicada tal como ela é ao marketing social. Ao invés disso, 

deve-se partir para uma abordagem que promova a interação contínua, o 

relacionamento entre a instituição que promove uma campanha de marketing social e 

seus públicos-alvo distintos, pelo simples fato de que mudanças de comportamento 

efetivas, quase sempre, só podem ser atingidas com ações de médio a longo prazo. Em 

seu artigo “Relational Paradigms in Social Marketing”, Hastings (2003:9) lembra que 

“temos de começar a pensar em termos de construção de relacionamentos a longo 

prazo. Transações são superficiais e inadequadas em comparação a isso. Se alguém 

está tentando parar de fumar, é muito melhor interagir com essa pessoa regularmente 

e customizar o atendimento às suas necessidades em todas as fases do processo do 

 

15 Tradução livre do trecho em inglês: “this more consumer-oriented, relational and value creation 
orientation of the marketing mix has synergies with reflexive social marketing”. 
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que aleatoriamente atirar mensagens ad hoc (que, com frequência, tornam-se mais e 

mais incisivas)”16. O ponto crucial de se adotar o paradigma relacional para o 

marketing social é justamente esse, pois focar apenas no conceito transacional para 

promover determinada mudança de comportamento é algo raso e, em consequência, 

as soluções pensadas para se chegar aos objetivos relacionados a elas também o são. 

Por outro lado, a promoção de um comportamento social em detrimento de outro que 

seja dito nocivo é algo que demanda tempo e que deve se pautar por ações focadas no 

desenvolvimento de um esforço contínuo, cujo foco principal deve ser o de 

desenvolver o relacionamento entre entidade promotora e público-alvo, a fim de 

aumentar as chances de sucesso de campanha de marketing social. 

Como vimos, o paradigma relacional é extremamente importante para o 

planeamento de campanhas de marketing social. Ao contrário de outros conceitos 

advindos do marketing tradicional, que não têm muita adequação com sua vertente 

social, essa conceção, que tem como princípio básico o desenvolvimento de um 

relacionamento entre as partes para atingir objetivos organizados, adequa-se muito 

bem à veia sociológica do marketing social, cujos objetivos incluem o desenvolvimento 

de uma relação de longo prazo para promover um determinado comportamento. 

Hastings (2003:10) destaca que: 

Mais profundamente, os profissionais de marketing social devem reconhecer 

que o pensamento relacional representa uma mudança paradigmática no 

pensamento do marketing (Parvatiyar and Sheth, 1997) que não podem 

ignorar. E ele tampouco deve ser visto como somente mais uma ferramenta 

que pode ou não ser usada. O marketing relacional, assim como a orientação 

aos consumidores, é uma forma de pensar fundamental a todos os esforços de 

marketing; como disseram Sheth e Parvatiyar (1995), “O marketing relacional 

tem potencial para ser uma nova ‘Teoria Geral do Marketing’ na medida em 

 

16 Tradução livre do trecho em inglês: “we have to start thinking in terms of long-term relationship 
building. Transactions are shallow and inadequate by comparison. If someone is trying to give up 
smoking, how much better to interact with them regularly and customize the offering to their needs at 
any particular stage in the process, rather than fire off ad hoc (and often increasingly strident) 
messages”. 
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que seus axiomas fundamentais melhor explicam a prática de marketing” (p. 

414). De toda forma, os comportamentos visados pelos profissionais de 

marketing social tipicamente se enquadram em um estilo de vida desejável que 

precisa de apoio a longo prazo e reforço.17 

Por fim, é muito importante frisar que falar da necessidade de se focar mais no 

paradigma relacional não implica dizer que se deva abandonar o princípio básico do 

marketing social, que é o foco na mudança de comportamento, uma vez que o 

paradigma citado é um meio e não um fim no marketing social. Ao agregar os 

princípios daquele paradigma ao planeamento com foco na promoção de 

comportamentos sociais, aumentam-se as chances de sucesso dos esforços 

desprendidos. Isso se deve não só ao fato de o paradigma relacional promover o 

relacionamento com o público-alvo a fim de difundir determinado comportamento, 

mas principalmente pelo fato de que, ao fazê-lo, acaba por ampliar o entendimento 

que se tem sobre esse público por parte dos profissionais que implementam as 

campanhas de marketing social. Dessa forma, é possível obter cada vez mais novos 

insights e informações valiosas que podem e devem ser utilizadas no planeamento das 

ações e no desenvolvimento das estratégias e mensagens de comunicação, fazendo 

com que essas campanhas sejam cada vez mais inclusivas e eficientes. 

 

1.1.3.3 Marketing  social mix: planeando campanhas de marketing social 

utilizando uma orientação mais social do que comercial  

Após falar sobre a importância de usar a abordagem do system thinking e do 

paradigma relacional para o desenvolvimento e aplicação de ações de marketing 

social, será abordado agora como essas conceções se aplicam na prática a esse campo 

 

17 Tradução livre do trecho em inglês: “More fundamentally, social marketers have to recognize that 
relational thinking represents a paradigmatic shift in marketing thought (Parvatiyar and Sheth, 1997) 
that they cannot ignore. Nor should it be seen as just another tool that may or may not be used. 
Relationship marketing, like consumer orientation, is a way of thinking that is fundamental to all 
marketing efforts; as Sheth and Parvatiyar (1995) said, “Relationship marketing has the potential for a 
new‘ General Theory of Marketing’ as its fundamental axioms better explain marketing practice” (p. 
414). In any case, the behaviors being targeted by social marketers typically fit in to a desirable lifestyle 
that needs long-term support and reinforcement”. 
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de estudo, em especial ao marketing mix, ao emprestar sua abordagem sociológica a 

todos os processos envolvidos no planeamento e execução das campanhas de 

marketing social, além daqueles originais trazidos pelo marketing comercial.  

Os longos anos de questionamento sobre como aplicar o marketing mix para 

atingir as mudanças de comportamento almejadas com a aplicação dos projetos de 

marketing social parecem ter atingido um nível de maturidade bastante consistente, 

principalmente nos últimos vinte anos. O livro Strategic Social Marketing, de French e 

Gordon (2015), traz abordagem muito bem fundamentada sobre um marketing social 

com características próprias, que valoriza sua herança da vertente comercial, mas que 

incorpora muito bem ao seu dia a dia a sua veia sociológica. 

Pode-se dizer que o marketing social é fruto da união ou do casamento entre 

dois campos de estudo distintos, o marketing comercial e a sociologia. Tal como 

qualquer filho, herda a carga genética de seus progenitores, mas durante muito tempo 

considerou-se muito mais o DNA do marketing tradicional do que o da sociologia no 

desenvolvimento do marketing social. Esse cenário mudou ao longo dos anos, por 

meio de um exercício epistemológico contínuo de profissionais e académicos da área, 

e hoje já existe um equilíbrio entre as duas, digamos, “cargas genéticas”. 

O fato é que o marketing social vai naturalmente continuar a evoluir, e deve 

agregar, quando assim for pertinente, a evolução de pensamento que for surgindo 

nessas duas disciplinas base. Considerando dois dos maiores especialistas em 

marketing social hoje, French e Gordon (2015:193) afirmam que o marketing social, 

assim como a maioria dos atuais campos multidisciplinares de estudo, vai ter a sua 

legitimidade sempre contestada, por ser formado pela junção de conceitos e princípios 

de terceiros (como o marketing comercial e a sociologia). No entanto, os autores 

lembram também que esse processo de questionamento crítico é positivo, pois 

estimula o desenvolvimento do marketing social. Gradualmente, são fortalecidas as 

suas bases conceituais e práticas, uma vez que promove a discussão sobre o que vale a 

pena ou não ser agregado ao seu universo. Dessa forma, o marketing social tem uma 

tendência natural de se solidificar a partir da incorporação de princípios, conceitos e 

técnicas do marketing tradicional (do qual já sugou imenso conteúdo) e cada vez mais 
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também da sociologia e outras disciplinas que fazem parte da esfera de atuação desta 

última (por exemplo, a psicologia e a economia) que ajudam a entender um sistema 

complexo que compõe o cenário de marketing social e todos os fatores que se 

interrelacionam nesse contexto. 

Como vimos anteriormente neste referencial teórico, um dos principais 

problemas de se aplicar o marketing mix tradicional, os 4 “p”, ao marketing social está 

no fato de os objetos de estudo dessas duas práticas terem naturezas distintas. 

Enquanto o do primeiro é demasiado simples, o do segundo é bastante complexo e, 

portanto, os dois demandam soluções que considerem fundamentalmente essa 

diferença notável entre as duas vertentes. French e Gordon (2015:86) lembram que 

“nós concluímos recapitulando o que foi abordado neste capítulo, identificando 

novamente que o social marketing mix deve ser uma coleção ampla, versátil e criativa 

de ferramentas passíveis de serem usadas em variadas combinações em programas 

sociais, e estimulando profissionais do marketing social a não se restringirem ao uso de 

estruturas limitadas, como as de 4 ‘p’”18. Ou seja, os autores frisam que é muito 

importante fugir de uma perspetiva reducionista no planeamento de uma campanha 

de marketing social, e isso se aplica ao projeto como um todo, principalmente às 

etapas cruciais que o compõem, como o marketing mix. 

Uma das principais contribuições do marketing comercial para a vertente social 

foi conseguir incorporar a ela a importância de se aplicar um pensamento sistêmico ao 

desenvolvimento de uma campanha como todo, principalmente durante a fase de 

planeamento. Muito desse pensamento sistêmico se materializou por conta da 

popularização de uma estrutura padrão composta por dois pilares principais: o 

marketing estratégico (formado por segmentação, targeting e posicionamento) e o 

marketing tático (formado pelos 4 “p”). Porém, essas definições podem até servir 

como bons guias gerais de orientação, mas não podem ser aplicadas tal como são ao 

 

18 Tradução livre do trecho: “we conclude by recapping on what is covered in this chapter, by again 
identifying that the social marketing mix should be a broad, adaptive and creative collection of tools that 
can be used in various combinations in social programs, and by encouraging social marketers to move 
away from restricting themselves to using limited frameworks such as de 4 Ps”18. 
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marketing social. Seguindo essa linha de pensamento, Gordon chegou a uma nova 

proposta de marketing mix, que considerasse as especificidades e características do 

marketing social. Trata-se de uma opção muito mais abrangente e menos rígida, que 

pode se adaptar dependo das necessidades que o contexto demanda.  

Ao contrário do que aconteceu com os 4 “p” que foram tidos, durante muito 

tempo, como algo imutável, uma espécie de Santo Graal do marketing, a proposta de 

Gordon foi criar um modelo que servisse como fonte de debate dentro da comunidade 

do marketing social, de forma a estimular a sua constante evolução. Ao descreverem o 

modelo citado acima, French e Gordon (2015:91) mostram bem como ele se difere 

substancialmente do tradicional modelo dos 4 “p”. Os autores afirmam que: 

Esse modelo identifica ferramentas importantes e estratégias, como a 

orientação de consumidores (ou participantes); cocriação de valor; participação 

e poder cidadão; pensamento relacional, estratégico e holístico; e o uso de um 

número de táticas operacionais que vão além dos 4 “p”, incluindo defesa, 

lobby, relações públicas e mudanças de políticas. Também reconhece os 

múltiplos níveis de influência e ação que podem estar presentes ou serem 

necessários quanto a questões sociais.19 

Podemos ver no modelo proposto por Gordon (Figura 2), um marketing mix 

que carrega consigo uma carga muito grande de orientações sociológicas, voltadas 

para entender ao máximo uma situação social que envolve determinada mudança de 

comportamento que se pretende promover. Aqui, sim, temos uma orientação para o 

desenvolvimento de um projeto de marketing social equilibrado, que traz como guia o 

pensamento sistêmico que advém do marketing tradicional, mas que valoriza, 

também, de forma significativa, a necessidade de entender o contexto social, para que 

se possa desenvolver uma campanha realmente eficiente, desde o planeamento das 

ações até a criação das mensagens e peças que vão compor a comunicação. 

 

19 Tradução livre do inglês: “This model identifies important tools and strategies such as consumers (or 
participant) orientation, co-creation of value, citizen engagement and empowerment, relational, 
strategic and holistic thinking, and use of a number of operational tactics beyond the 4 Ps including 
advocacy, lobbying, public relations and policy change. It also recognizes multiple levels of influence and 
action that may be present or required in relation to social issues”. 
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Essa nova abordagem para o social marketing mix deixa claro que para esta 

vertente do marketing é necessário usar uma abordagem muito mais estratégica e 

ampla, para que as campanhas sejam realmente efetivas. Ao compararmos essa nova 

proposta de marketing mix com a tradicional, que foi usada durante muitos anos, 

podemos ver que esta era muito simplória e voltada mais para um objetivo 

operacional, não sendo suficiente para fornecer o entendimento estratégico 

necessário ao marketing social. Podemos constatar esse fato ao fazer uma observação 

simples e notar que os 4 “p” tradicionais compõem apenas uma pequena parte do 

social marketing mix proposto pelos autores e, especificamente nesse caso, fazem 

parte do grupo de táticas “channels/strategies”. Ou seja, durante muitos anos, tentou-

se promover mudanças sociais fazendo uso de artifícios que compunham apenas a 

ponta do iceberg. 

Figura 2 – Gordon`s (2012) rethought and retooled social marketing mix 

Fonte: Strategic Social Marketing (French e Gordon, 2015) 
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O profundo processo de questionamento ao longo dos anos sobre em quais 

bases o marketing social deveria se apoiar, tanto em aspetos teóricos quanto práticos, 

levou ao entendimento mais amplo sobre a sua função estratégica real de ajudar a 

analisar contextos sociais em profundidade, para que aí, sim, seja possível planear 

intervenções a favor de um determinado comportamento. Consequentemente, essa 

nova perceção do marketing social demandou uma nova forma de operação, 

representada por uma nova proposta de marketing mix exemplificada pela Figura 2. 

French e Gordon (2015:5) definem esse olhar antigo e limitado (estritamente 

operacional) do marketing mix aplicado a causas sociais como social marketing myopia 

e defendem uma perspetiva mais estratégica (strategic social marketing). Os autores 

afirmam que “o marketing social estratégico enfoca o potencial do marketing social de 

agregar valor não apenas a nível operacional, de um programa que busca influenciar 

grupos e indivíduos, mas também a nível estrutural, ambiental, político e social”20, 

Goldeberg; Andreasen; Gordon apud French e Gordon (2015:5). 

Seguindo o pensamento exposto no parágrafo acima e analisando com mais 

cuidado essa nova proposta de marketing mix, podemos ver que esta foi realmente 

pensada para que os projetos de marketing social gerem resultados muito mais 

consistentes e substanciais, afinal de contas promover comportamentos sociais é um 

esforço que precisa contar com a ajuda de diferentes atores, que não sejam apenas o 

público-alvo. Nesse contexto, o fator pesquisa ganha um destaque especial pois, como 

é necessário ter um entendimento mais amplo de cada contexto social que se 

pretende atuar, isso só é possível através da realização pesquisa, ou da consulta de 

outras já realizadas.  

Podemos notar que no marketing mix proposto na Figura 2 os grupos 

circumstances, organizations and competition, cost e consumer são todos compostos 

por itens cujas informações são obtidas através de pesquisa. Sobre este ponto French 

e Gordon (2015:259) destacam que: 

 

20 Tradução livre do trecho em inglês: “strategic social marketing is focused on the potencial for social 
marketing to add value not only at an operational level of programme delivery that seeks to influence 
groups and individuals, but also at the structural, environmental, political and social level”. 
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De fato, dado o foco do marketing social em atitude, comportamento e prática, 

qualquer coisa que façamos precisa ser guiada pela compreensão das pessoas 

ou atores que buscamos influenciar. Para ganhar essa compreensão, 

profissionais do marketing social precisam se colocar no lugar das outras 

pessoas, entender o que as move e as motiva e conhecer o que as afeta. O 

caminho para conseguirmos fazer tudo isso é o da pesquisa.21 

Podemos ver claramente que o marketing mix para a área social é coerente 

com o posicionamento defendido por grande parte dos autores que atuam nesse 

campo, de que essa área tem um objeto de estudo de natureza complexa, que precisa 

ser entendido muito bem, para que seja possível então se pensar em estratégias de 

comunicação e de promoção de mudanças comportamentais criativas e eficientes. 

Quando as incompatibilidades de se aplicar o marketing mix tradicional à área 

social foram abordadas no item 1.1.2, se falou sobre o problema de realizar pesquisas 

no marketing social, principalmente pelo fato de que as informações que se 

pretendiam obter serem difíceis de conseguir, por tratarem muitas vezes de assuntos 

tidos como tabu. Por outro lado, com essa nova conceção moderna de se pensar o 

marketing social para atingir também públicos mais estratégicos (macro social 

marketing), que deem suporte a essa iniciativa, ficou de certa forma mais fácil de se 

obter apoio, e consequentemente verba para a realização de pesquisas que ajudem a 

entender um contexto social em sua plenitude.  

É possível notar também que praticamente todas as áreas que compõem essa 

nova proposta do marketing mix trazem em sua essência a conceção de um 

entendimento mais sociológico do que comercial, agregando bem a noção de system 

thinking, uma vez que direciona o foco da interpretação e do planeamento de ações 

para uma série de fatores que juntos formam o entendimento geral de um contexto 

social que se pretende mudar. O grupo process exemplifica bem esse posicionamento 

 

21 Tradução livre do trecho em inglês: “Indeed, given the attitudinal, behaviroural, and practice focus of 
social marketing, anything we do has to be guided by our understanding of the people or actors we seek 
to influence. To gain this understanding, social marketers need to get underneath people`s skins, to 
understand what moves and motivates them and gain insight on what makes them tick. The way we do 
this is by doing research”. 
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ao reunir uma série de conceitos que podem ser utilizados na gestão dos processos 

que auxiliam na implementação e formatação de uma campanha de marketing social, 

de forma a gerar soluções que sejam fruto de um entendimento amplo de um 

determinado contexto social, como por exemplo o relational thinking, que já foi 

abordado anteriormente e que é essencial para o desenvolvimento de ações de 

marketing social efetivas, ao estabelecer que as soluções pensada para um campanha 

devem ser pautadas com foco em desenvolver um relacionamento duradouro e efetivo 

entre o público-alvo e a instituição patrocinadora, para que se aumentem as chances 

de êxito de uma determinada campanha.  

Por fim, vale a pena comentar a respeito do grupo channels and strategies que 

é aquele com caráter mais tático e que, não à toa, reúne também os 4 “p” do 

marketing tradicional. O conjunto de táticas ali reunidas demonstra também o caráter 

mais abrangente que o social marketing mix tem em relação a sua vertente comercial 

original, já que, além dos tradicionais price, product, place e promotion (que, dentro da 

conceção de Domegan, correspondem ao micro marketing), podemos ver também 

algumas táticas direcionadas a outros targets estratégicos pertencentes aos níveis do 

meso e macro marketing, por exemplo, people e advocacy. Tem como objetivo buscar 

o apoio de decisores estratégicos que podem influenciar políticas públicas que 

beneficiem as ações de uma campanha de marketing social, como os políticos. 

Segundo French e Gordon (2015:110), “o lobby é uma forma de advogar por algo em 

que os grupos de stakeholders abordam diretamente as pessoas que tomam decisões 

e que fomentam políticas (como alguns funcionários públicos) a respeito de uma 

questão específica”22. Já em relação à tática people, podemos citar como exemplo 

ações que envolvam a comunidade no processo de mudanças de comportamento 

social, sem que esse target, no entanto, constitua o público-alvo principal da 

campanha. A tática people reúne pessoas, dentro de uma ação de campanha 

específica, que ajudam o público prioritário a adotar um determinado comportamento 

social que se está promovendo. 

 

22 Tradução livre do trecho em inglês: “lobbying is a form of advocacy in which stakeholders groups 
directly approach policy makers and decision makers (such as civil servants) regarding an issue”. 
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Essa conceção de marketing mix vai muito além da tradicional e fornece um 

escopo de atuação maior e mais adequado para lidar com os desafios impostos às 

tentativas de se implementar mudanças sociais que sejam benéficas para a sociedade. 

Enquanto que o marketing comercial normalmente é pontual e cirúrgico a respeito de 

quem deve se impactado e quais táticas devem ser utilizadas para se chegar a um 

objetivo, o marketing social tem um entendimento mais amplo sobre quais públicos 

devem ser impactados (a níveis micro, meso e macro), de forma que a soma de 

esforços em diferentes níveis seja crucial para o atingimento de um objetivo comum 

(normalmente mais complexo). Esse objetivo, na maioria das vezes, só pode ser 

alcançado por meio da implementação de diversas ações que, juntas, constroem um 

resultado final concreto.  

O sucesso de uma campanha de marketing social depende da canalização de 

vários esforços, em diferentes frentes, a partir da atuação sinérgica de diferentes 

públicos. Essa característica única do marketing social se refletiu no desenvolvimento 

do seu marketing mix, que evolui ao longo do tempo. Deixando de ser algo meramente 

criado à imagem e semelhança da sua vertente comercial, assume uma identidade 

própria, com um viés sociológico forte, muito mais pertinente à sua natureza. 

 

1.2 Criatividade e inovação no marketing social: fatores que geram os 

melhores resultados práticos quando se tem um conhecimento 

concreto do contexto aos quais são aplicados 

Criatividade e inovação são dois conceitos que andam quase sempre juntos e 

muitas pessoas, inclusive, acham que ambos são sinónimos. Entretanto, ser criativo 

não quer dizer necessariamente ser também inovador. Para que isso ocorra, a ideia ou 

solução criativa idealizada precisa ser aplicada de forma efetiva ao mercado em que se 

atua, ou seja, precisa ter uma aplicação prática de verdade. Do contrário, é apenas 

produto de um processo criativo qualquer, mas não uma inovação. Essa linha de 

pensamento está alinhada à definição de inovação estabelecida pelo Manual de Oslo 

(1997:55), que diz que “uma inovação é a implementação de um produto (bem ou 
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serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método 

de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas”. 

Para se chegar a uma solução criativa que seja também uma inovação, é 

necessário, antes de tudo, ter um conhecimento profundo sobre o contexto que a 

envolve. Tentar pensar em algo inovador sem, no entanto, conhecer muito bem o 

ambiente que o cerca pode levar o indivíduo a uma ideia criativa que, à primeira vista, 

teria grande potencial, mas que terá grande chance de fracassar quando posta em 

prática. Essa questão pode ser muito bem ilustrada ao citarmos os exemplos das 

propostas das primeiras soluções, digamos, mal pensadas da aplicação do marketing 

mix tradicional ao marketing social, em que se tentou, por meio de um exercício 

criativo, aplicar os 4 “p” à área social. Isso não configurou uma inovação de fato, pois, 

como já vimos no referencial teórico, a aplicação prática do marketing mix comercial à 

sua vertente social sempre enfrentou muitos problemas e questionamentos.  

Apesar de a inovação ter um direcionamento prático, vale a pena lembrar que 

ela está umbilicalmente ligada à criatividade. Na verdade, a inovação só é possível 

quando é previamente desenvolvido um trabalho criativo organizado e corretamente 

orientado para a resolução de problemas, ou com a descoberta de novas soluções de 

mercado (ou de marketing, como no contexto deste trabalho). Isso muito tem a ver 

com a definição moderna de criatividade. Segundo Gurgel (2006:11), “a evolução do 

conceito de criatividade mostra que ela evoluiu historicamente de uma perspetiva 

espiritualista — a criatividade como dom, reservada a poucos privilegiados e 

escolhidos — para uma visão cada vez mais racional e científica”.  

Em outras palavras, criar é um processo estruturado que deve seguir pré-

requisitos básicos (assim como temos para a inovação). Não é fruto de uma iluminação 

divina, mas de um trabalho direcionado. O desenvolvimento do marketing social 

aconteceu dessa maneira. No começo, o conceito e a sua estruturação surgiram como 

um “estalo de inspiração” dos estudiosos do marketing tradicional, que tinham o 

intuito de promover causas sociais de uma maneira mais estruturada e eficiente e, 

assim, apenas transplantaram o modus operandi da área comercial para a social. Com 
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o passar do tempo, porém, houve um esforço específico e concreto dos especialistas 

do marketing social em primeiro entender melhor o contexto que envolve essa prática 

para que só depois disso fosse possível chegar a algo realmente inovador, que pudesse 

ter uma aplicação prática e verdadeiramente útil para o desenvolvimento de projetos 

voltados à promoção de comportamentos sociais benéficos à sociedade.  

Todo esse processo permitiu o desenvolvimento de um social marketing mix 

adequado, voltado justamente para promover o entendimento completo dos 

contextos sociais, para que depois fosse possível pensar, planear e executar soluções 

criativas e inovadoras para as campanhas de marketing social. Um entendimento 

amplo de uma determinada situação social possibilita a realização de um processo 

criativo bem conduzido, ao fornecer bases sólidas para a P&D (pesquisa e 

desenvolvimento) com foco em inovação em qualquer área, inclusive na social. Para 

Torrance e Torrance apud Valentim (2003: 3), o processo criativo é:  

[...] como um processo natural nos seres humanos, através do qual uma pessoa 

se conscientiza de um problema, de uma dificuldade ou mesmo de uma lacuna 

nas informações, para o qual ainda não aprendeu a solução; procura, então, as 

soluções possíveis em suas experiências prévias ou nas experiências dos outros. 

Formula hipóteses sobre todas as soluções possíveis, avalia e testa estas 

soluções, as modifica, as reexamina e comunica os resultados.  

Assim, é possível notar que pesquisa e desenvolvimento realmente efetivos 

nascem quando o indivíduo está mergulhado intensamente no exercício de analisar e 

tentar entender o porquê de uma determinada situação, bem como quais as possíveis 

soluções para resolver o problema em questão. Essa constatação se aplica, igualmente, 

aos projetos de marketing social, que buscam também trazer criatividade e inovação 

no combate de problemas ou na promoção de comportamentos sociais. Não à toa, 

como vimos anteriormente neste trabalho, o modelo de social marketing mix proposto 

por Gordon se baseia muito na realização de pesquisas em torno de um 

comportamento social que se pretende promover. Assim, torna-se possível entender 

ao máximo as circunstâncias sociais, estruturais e ambientais em torno do 

comportamento; os custos, principalmente sociais, que têm impacto na sua adoção; a 
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competição representada por outros comportamentos contrários àquele que se 

pretende promover; e as necessidades e desejos dos consumidores (público-alvo). Esse 

processo é essencial para que seja possível, então, criar soluções criativas e inovadoras 

não só para o público-alvo, mas em uma relação com ele, incluindo, logicamente, 

aquelas voltadas para a criação das estratégias e mensagens de comunicação. 

O fato de que a criatividade e a inovação oferecem melhores resultados quanto 

melhor é o conhecimento sobre determinado contexto pode ser exemplificado ao 

analisarmos as etapas que compõem seus respetivos processos de execução. O Quadro 

1 apresenta as etapas dos processos criativo e de inovação, citados por Valentim 

(2003:4). 

Ao analisar o Quadro 1, podemos notar, claramente, que a primeira etapa do 

processo inovativo (“A identificação da oportunidade”) corresponde justamente ao 

conjunto de etapas do processo criativo. Isso corrobora o fato de que, para se ter uma 

inovação de verdade, em qualquer área, antes é necessária a realização de uma 

“investigação criativa”. Somente dessa forma um indivíduo pode obter entendimento 

substancial sobre determinado contexto, a ponto de identificar todas as soluções que 

já foram propostas a um problema e aí, sim, conseguir propor algo inovador, que supra 

determinada necessidade de forma efetiva. Assim como a criatividade, a capacidade 

de inovar não nasce do nada, mas de um trabalho desenvolvido em torno de uma 

realidade que se conhece muito bem, em seus mínimos detalhes. 

Uma solução criativa e inovadora nem sempre é algo complexo. Às vezes, uma 

pequena mudança na forma de executar um processo ou uma etapa de ação de 

marketing, por exemplo, pode representar enorme ganho de eficiência e 

produtividade e, consequentemente, uma inovação. Quando se tem o conhecimento 

completo de um determinado contexto em que se atua, o pensamento criativo flui 

mais naturalmente e as soluções inovadoras tendem a aparecer com mais facilidade — 

e não são necessariamente complexas, como muitas pessoas pensam. Complexo é 

buscar uma solução criativa e inovadora sem antes entender muito bem o contexto 

que envolve a questão. 
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A conceção simplista e reducionista do marketing comercial, aplicada durante 

muitos anos ao marketing social, gerou justamente o problema citado nas últimas 

linhas do parágrafo acima. O potencial criativo e inovador dos projetos voltados para a 

promoção de um determinado comportamento social era bastante limitado, pois sua 

conceção era pautada sobre o tradicional modelo dos 4 “p”, que, como vimos, não é 

adequado ao marketing social. Nas palavras de French e Gordon (2015:87): 

Ao introduzir um marketing mix prescritivo e definido de forma estrita, poder-

se-ia argumentar que McCarthy (1960) não compreendeu o propósito do 

conceito de marketing mix proposto por Cullinton (1948) e Borden (1964). 

Cullinton e Borden propuseram que o marketing mix deveria ser aberto a 

formulações criativas e usar uma variedade de ferramentas, estratégias e uma 

combinação de ideias já em voga atualmente tanto quanto de ideias novas. 

McCarthy (1960) aparentemente ignorou ou interpretou mal esse estímulo à 

criatividade e inovação e criou, em vez disso, um marketing mix dos 4 “p” que é 

míope, prescritivo e administrativo, que domina o marketing por tantos anos 

(Arndt, 1980; Gronroos, 1994).23 

Dessa forma, podemos concluir que a evolução do marketing social ao longo de 

sua história, que culminou com o desenvolvimento de um marketing mix próprio, 

possibilitou que hoje exista uma chance muito maior de se desenvolver soluções de 

marketing social cada vez mais criativas e inovadoras. Isso se dá porque o novo social 

marketing mix oferece uma estrutura guia muito mais adequada para que os 

profissionais da área façam uma análise mais detalhada e completa do ambiente social 

que envolve determinada situação, permitindo, assim, um melhor entendimento dela 

e, consequentemente, potencializando a criação e a inovação de soluções melhores e 

mais eficientes de comunicação e marketing. 

 

23 Tradução livre do trecho original em inglês: “In introducing a narrowly defined and prescriptive 
marketing mix it could be argued that McCarthy (1960) missed the whole point of the marketing mix 
concept proposed by Cullinton (1948) and Borden (1964). Cullinton and Borden proposed that the 
marketing mix should be open to creative formulation and use a variety of tools, strategies and 
combination of ideas currently in existence as well as new ideas. McCarthy (1960) seems to have 
ignored or misinterpreted this encouragement of creativity and innovation, and instead created a 
myopic, prescriptive and managerial 4Ps marketing mix that has dominated marketing for many years”. 
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2. Metodologia 

Toda pesquisa se incia com a definição de um paradigma de pesquisa e logo em 

seguida são definidas as estratégias e técnicas a serem utilizada durante o processo de 

investigação científica. Essas bases conceituais e práticas serão analisadas nesta 

sessão, definindo a estratégia investigativa deste trabalho. 

 

2.1. Paradigma de pesquisa: do questionamento epistemológico à 

teoria da complexidade de Edgar Morin 

Pudemos observar, ao longo do referencial teórico, que o questionamento 

epistemológico sobre os modelos de planeamento de projetos de marketing social nos 

mostrou uma característica marcante dessa área de estudos, que é a influência 

determinante de outras áreas do conhecimento em seu desenvolvimento, como a 

sociologia. No entanto, os esforços de aperfeiçoamento dos modelos de gestão 

impostos pelo autoquestionamento ininterrupto da epistemologia nunca cessam. Isso 

nos faz pensar a respeito de como aplicar de forma funcional os conceitos de criação e 

inovação aos projetos de marketing social, fundamentados no amplo entendimento do 

contexto social proporcionado pela sociologia — o que, como vimos, é um fator 

essencial no processo de mudança de comportamento. 

Segundo De Bruyne; Herman; De Schouteete (1974: 19) “a epistemologia assim 

concedida, enquanto pólo essencial da pesquisa, situa-se, portanto, de imediato, tanto 

numa lógica de descoberta, como numa lógica de prova, o modo de produção dos 

conhecimentos interessa-lhe tanto quanto seus procedimentos de avaliação”. Sendo 

assim, o projeto de pesquisa tem como foco continuar o exercício da reflexão 

epistemológica sobre o estudo de modelos de planeamento e execução dos projetos 

de marketing social (e as atividades relacionadas). A partir dessa análise, pretende-se 

ampliar os conhecimentos sobre o tema, com vistas à otimização das ações planeadas 

e executadas.  
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Dessa forma, a ideia do estudo que se pretende desenvolver visa dar 

continuidade ao trabalho que vem sendo feito há anos por pesquisadores e 

profissionais da área do marketing social. Como a ciência não é algo absoluto 

composto por verdades, pretende-se dar uma contribuição para esse campo de 

estudo, focado em potencializar o potencial criativo e inovador da comunicação dos 

projetos de marketing social, com o apoio indispensável da sociologia, possibilitando a 

criação de mensagens de campanha eficientes e o desenvolvimento de intervenções 

de marketing efetivas em promover comportamentos que gerem mais bem-estar 

social. De acordo com De Bruyne; Herman; De Schouteete (1974: 19), “uma 

problemática, conjunto dos problemas e de suas condições de aparecimento, é melhor 

solucionada, formulada e explicitada quanto mais se determina”. 

Com base no que foi exposto nos parágrafos anteriores desta sessão, o 

desenvolvimento da pesquisa será guiado pelo paradigma da complexidade de Edgar 

Morin. Ora, as ações de marketing social têm como base as relações entre as pessoas e 

o contexto sociológico complexo que as envolve. Soma-se a isso a necessidade de se 

acrescentar a aplicação dos conceitos de criatividade e inovação para que tenhamos 

soluções de comunicação e de relacionamento mais efetivas. Como sabemos, o estudo 

das ciências sociais tem como base o subjetivo, incluindo o que é racionalizável e, 

principalmente, o que não o é. Ou seja, trata-se de uma teia de relações complexas 

que não podem ser reduzidas e imputadas a um comportamento comum a todos, pelo 

simples fato de os seres humanos não reagirem necessariamente da mesma forma 

diante de um mesmo estímulo.  

Nos últimos séculos, grande parte do desenvolvimento do conhecimento 

científico foi guiado pelo caminho do paradigma da simplificação: procurava-se 

entender os fenómenos naturais e sociais a partir da redução do complexo para o 

simples. Ou seja, em vez de se tentar entender como os fenómenos aconteciam dentro 

de um sistema envolvendo diversas variáveis e fatores, procurava-se isolar elementos 

dessa conjuntura para examiná-los separadamente, como se a unidade funcionasse 

separadamente do todo. Nas palavras de Edgar Morin (2008: 20): 
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O que é a complexidade? À primeira vista a complexidade é um tecido 

(complexus: o que é tecido em conjunto) de constituintes heterogéneos 

inseparavelmente associados: coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Na 

segunda abordagem, a complexidade é efetivamente o tecido de 

acontecimentos, ações, que constituem nosso mundo fenomenal. 

As situações sobre as quais o marketing social atua estão incluídas justamente 

em contextos que seguem os conceitos de complexidade definidos por Morin e, 

portanto, justifica utilizar o paradigma da complexidade. O marketing social envolve a 

atuação em cenários que são compostos pela união, em um mesmo tecido, de uma 

série de fatores aparentemente independentes, mas que, juntos, formam uma coisa 

só, uma dinâmica própria que gera um comportamento específico. 

A utilização do paradigma da complexidade se encaixa perfeitamente como 

guia de pesquisa deste trabalho, uma vez que permite o desenvolvimento de novas 

ferramentas úteis ao marketing social a partir da mesma lógica que guiou o 

desenvolvimento histórico dessa área de estudos, ou seja, sempre tentando olhar os 

cenários da forma mais ampla possível, identificando todos os fatores que formam o 

todo e como os mesmos se relacionam. “É nos preciso enfrentar a complexidade 

antropossocial e não dissolvê-la ou ocultá-la” (Morin, Edgar, 2008: 21). Esse princípio, 

que já ajudou a moldar os principais modelos de planeamento e execução de projetos 

marketing social, será levado, por meio da pesquisa deste trabalho, ao âmbito 

específico dos processos relacionados à criatividade e à inovação. Isso estará ligado à 

comunicação que é desenvolvida para levar a mensagem da campanha a um 

determinado público-alvo a fim de influenciá-lo. 

A compreensão da complexidade das relações sociais e de como os problemas 

sociais estão enquadrados em cada contexto é fundamental para o desenvolvimento 

de soluções criativas e inovadoras de comunicação de um projeto de marketing social. 

Um projeto sobre um mesmo assunto pode demandar ações e planeamento diferentes 

dependendo do contexto social. Por essa razão, escolhi trabalhar com o paradigma da 

complexidade, para conseguir desenvolver uma pesquisa rica, levando em 

consideração a análise correta de cada situação e as suas especificidades.  
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2.1.1. Problema 

O desenvolvimento da estratégia e das mensagens de comunicação das campanhas de 

marketing social de fato usam como base de criação o entendimento amplo e 

aprofundado do contexto social que as envolve? 

 

2.1.2. Hipótese 

Campanhas de marketing social pautadas pelo entendimento amplo do contexto social 

em todos os níveis (do estratégico ao operacional) ao criar a estratégia de 

comunicação e suas mensagens obtêm resultados finais mais satisfatórios. Ou seja, 

campanhas que proporcionam o entendimento global do contexto sociológico, desde a 

conceção da estratégia de comunicação à sua operacionalização da tática, são mais 

bem-sucedidas. 

 

2.2. Objetivos 

Com o embasamento epistemológico, problema e hipótese definidos nas linhas 

anteriores, temos abaixo os objetivos de pesquisa referentes a este trabalho, por meio 

dos quais será possível verificar se a hipótese levantada inicialmente é verdadeira ou 

não. 

• Objetivo geral: Verificar se uma análise consistente do contexto social geral 

sobre o qual se está atuando implica na criação de estratégias e mensagens de 

comunicação mais criativas, inovadoras e principalmente eficientes. 

• Objetivos específicos: 

1. Verificar o nível de profundidade das informações sobre o contexto social que 

é disponibilizada para o desenvolvimento das mensagens de comunicação de um 

projeto de marketing social; 
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2. Verificar se o conteúdo das mensagens usadas nas campanhas de marketing 

social está de acordo com o contexto social que as envolve; 

3. Fazer uma análise de resultados de campanhas já realizadas por outras 

instituições para verificar se a estratégia e as mensagens da comunicação criadas 

ajudaram a atingir os resultados esperados; 

O objetivo geral está ligado à aferição de resultados das campanhas de 

marketing social. É fundamental não só constatar que a estratégia de comunicação (e 

suas respetivas mensagens) precisa ser pautada pelo entendimento amplo do contexto 

social que a envolve para que seja realmente efetiva como também verificar se essa 

condição é aplicada à realidade. 

 

2.3. Metódos e metodologia 

A investigação terá dois eixos principais. Um diz respeito à busca por 

informações sobre casos já postos em prática, por meio da realização de uma pesquisa 

documental sobre casos de marketing social. O outro corresponde a um estudo 

bibliográfico das metodologias criadas por outros autores, para verificar se as mesmas 

são utilizadas de fato quotidianamente, ou seja, para atestar se há uma consonância 

entre o que teóricos defendem e o que é aplicado na vida profissional. Serão utilizadas 

informações primárias e secundárias. 

Os dados obtidos com essa estratégia de pesquisa serão analisados em 

conjunto com os demais, obtidos por meio das demais estratégias definidas, para que 

se possa obter informações mais completas sobre o objeto de pesquisa. Durante a 

realização da pesquisa, serão definidos quais os cruzamentos de dados a serem feitos, 

estudados e explicitados na fase de apresentação de resultados. 

No fundo, pretende-se saber se a teoria aplica-se à prática e, o mais importante 

de tudo, se isso funciona, se gera resultados e se contribui positivamente para o 

sucesso de um projeto de marketing social, principalmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de soluções inovadoras e criativas de comunicação para campanhas 
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que promovam comportamentos sociais benéficos para a sociedade. As técnicas e 

estratégias que serão utilizadas na coleta de informação são: 

 

2.3.1. Estratégias de pesquisa 

– Pesquisa bibliográfica 

Serão analisados os modelos de planeamento e execução das campanhas de 

marketing social elaborados por diferentes autores. Para que seja possível fazer uma 

análise correta dos modelos existentes e tentar propor melhorias caso necessário, é 

fundamental antes de tudo conhecer as propostas já elaboradas. Somente por meio da 

pesquisa bibliográfica é que se pode ter uma noção exata de como os estudiosos vem 

tratando o assunto e qual é o seu nível de maturidade. 

Conforme mencionado pelo questionamento epistemológico exposto neste 

trabalho, a referência bibliográfica sobre modelos bem fundamentados e estruturados 

de planeamento e execução de projetos de marketing social é bastante desenvolvida. 

Porém, faltam ainda contribuições complementares que melhorem a gestão dos 

projetos, tornando o marketing social um campo de estudo cada vez mais evoluído. 

Dentro deste contexto, a pesquisa bibliográfica tem papel fundamental não só para 

definir as bases de investigação científica para o tema como também para ajudar a 

identificar os limites de onde se pode chegar com a mesma.  

– Pesquisa documental 

A pesquisa documental vai ser essencial para o desenvolvimento do trabalho, 

uma vez que existe uma grande quantidade de instituições reconhecidas 

internacionalmente pela prática do marketing social que disponibilizam para consulta 

inúmeros materiais sobre cases diversos. Por meio desses materiais, é possível analisar 

os processos de planeamento e execução das campanhas e, assim, verificar o processo 

de desenvolvimento e os resultados obtidos pelas estratégias e mensagens de 

comunicação das campanhas. 
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Na pesquisa documental, serão selecionadas para análise campanhas realizadas 

por instituições que são referência na aplicação do marketing social, conforme 

mencionado anteriormente. Dentre elas, podemos destacar: AASM (Australian 

Association of Social Marketing), HPA (Health Promotion Agency – NZ), NSMC 

(National Social Marketing Center NSMC – UK), ESMA (European Social Marketing 

Association) e iSMA (International Social Marketing Association). 

Todas as instituições citadas acima seguem a vanguarda de pensamento sobre 

o marketing social. Inclusive, grande parte dos grandes teóricos sobre o tema hoje 

atuam com essas organizações (ou mesmo dentro delas). Analisar campanhas 

realizadas por instituições desse calibre é o critério indispensável para a seleção do 

material que vai ser analisado na pesquisa documental, uma vez que elas seguem a 

orientação fundamental de que é necessário se ter um entendimento amplo do 

contexto social para que se possa pensar e agir. As metodologias podem variar um 

pouco de instituição para instituição, mas elas seguirão sempre a linha mestra citada 

no período anterior.  

Assim, ao selecionar para análise campanhas feitas por essas instituições, 

assegura-se que o planeamento estratégico delas foi concebido sob a luz da conceção 

moderna do marketing social (já exposta e defendida no referencial teórico deste 

trabalho), o que permite analisar com segurança a estratégia e as mensagens de 

comunicação elaboradas para a divulgação de uma determinada campanha. 

Além do critério primário citado acima, a seleção das campanhas para análise 

irá seguir mais dois critérios secundários. Um deles diz respeito à disponibilidade de 

documentos para análise que serão necessários para a execução do trabalho 

(normalmente, as organizações divulgam as informações sobre os cases em seus sites). 

Serão analisadas campanhas que disponibilizem necessariamente materiais que 

versem sobre o planeamento (principalmente sobre a leitura do contexto social que as 

envolve e os respetivos objetivos); outros que permitam a análise de conteúdo de 

comunicação utilizado na campanha (como peças de publicidade, entre outros), para 

que seja possível analisar a existência (ou não) de uma relação estratégica entre 

produção de conteúdo e o planeamento prévio desenvolvido; e, por fim, materiais que 



59 

possibilitem também a análise de resultados. Assim, será possível analisar em um tripé 

o equilíbrio entre as “forças” de planeamento, comunicação (produção de conteúdo) e 

resultados.   

– Pesquisa diagnóstico 

Além da pesquisa documental e da pesquisa bibliográfica, será utilizada 

também a pesquisa diagnóstico, uma vez que se pretende analisar em campo, junto a 

entidades que fazem campanhas de marketing social, como os profissionais que atuam 

nessas organizações planejam e gerenciam campanhas de marketing social e, 

principalmente, identificar problemas e dificuldades enfrentadas por essas pessoas 

durante o desenvolvimento do trabalho. As informações coletadas nessa pesquisa vão 

ajudar a entender melhor o universo prático do processo de criação das estratégias e 

mensagens das campanhas de marketing social. Dessa forma, pretende-se elaborar 

uma proposta complementar de gerenciamento que facilite a gestão dos processos de 

desenvolvimento de soluções de comunicação (estratégia e mensagens) criativas, 

inovadoras e eficientes de marketing social dentro da organização com a qual será 

desenvolvida a parceria de pesquisa. 

A pesquisa diagnóstico será realizada em instituições que praticam o marketing 

social no Brasil e não estão ligadas a nenhuma instituição internacional que trata sobre 

o tema, como será feito na pesquisa documental. O objetivo de seguir com essa 

estratégia é verificar como as estratégias e mensagens das campanhas de marketing 

social são pensadas e desenvolvidas fora do universo de vanguarda das instituições 

que são referência sobre o tema mundo afora. A intenção é verificar/comparar como 

as campanhas são desenvolvidas em instituições menos robustas, analisando se elas 

seguem os preceitos modernos de planeamento e execução de projetos de marketing 

social (principalmente no que tange à criação da comunicação) e se produzem ou não 

os resultados esperados. 

Os dados obtidos com as outras duas estratégias de pesquisa já citadas serão 

analisados em conjunto com aqueles obtidos pela pesquisa diagnóstico. Esta vai trazer 

o entendimento de como a criação das estratégias e mensagens de comunicação são 
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realizadas por organizações que não compõem a “elite” do marketing social. Já as duas 

outras vão explicitar o mundo ideal das campanhas que trabalham para promover o 

bem-estar social. Dessa forma, objetiva-se analisar da forma correta o cenário que 

envolve o gerenciamento dos processos relacionados à criação da comunicação sob 

três ângulos diferentes, mas que fazem parte do mesmo universo: perspetiva teórica, 

perspetiva das melhores práticas (organizações que são referência internacional na 

condução de campanhas de marketing social) e perspetiva das organizações de menor 

expressão no cenário do marketing social (aquelas que serão analisadas por meio da 

pesquisa diagnóstico). Somente então será proposto um modelo incremental de 

gerenciamento da comunicação, que seja muito bem embasado teoricamente e que 

ofereça, também, aplicabilidade prática efetiva. 

 

2.3.2. Técnicas de coleta de dados, informações e evidências  

– Pesquisa documental 

Esse tipo de pesquisa será fundamental para auxiliar às análises da estratégia 

de pesquisa que leva a mesma denominação. Por meio de relatórios, estudos e 

avaliações que integram o contexto de uma situação onde o marketing social foi 

aplicado, pretende-se ter um panorama fidedigno da elaboração das estratégias e 

mensagens de comunicação. A pesquisa documental será usada também, logicamente, 

na estratégia da pesquisa bibliográfica. 

Na estratégia de pesquisa documental, essa técnica vai fornecer dados 

quantitativos e qualitativos. Os primeiros estão relacionados ao índice de awereness 

(que mede o impacto da comunicação na memória do público alvo) e vão ajudar a 

fornecer informações sobre a dinâmica dos resultados obtidos pelas campanhas das 

instituições de vanguarda versus o modus operandi das mesmas (que, normalmente, 

tem as suas bases na teoria moderna do marketing social). Já os dados qualitativos vão 

fornecer a imagem real de como é feito o gerenciamento dos processos relacionados 

ao desenvolvimento das estratégias e mensagens de comunicação das campanhas em 

diferentes instituições. Além disso, os dados qualitativos vão propiciar um 
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entendimento do mundo ideal dos modelos de planeamento e execução das 

campanhas de marketing social, que será essencial para a realização do cruzamento de 

informações da análise de pesquisa quando for chegada a hora. 

– Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo será complementar à documental, realizada com o 

intuito de verificar se as mensagens usadas nas campanhas de marketing social estão 

em consonância com os objetivos definidos, resultados planeados e obtidos. Esse tipo 

de análise busca verificar se a mensagem utilizada na prática (em suas variadas formas 

de aplicação) é pertinente aos objetivos do projeto. Logo, pretende-se analisar com 

essa técnica complementar a efetividade de campanhas corretamente planeadas e 

executadas.  Essa técnica fornecerá dados tanto qualitativos quanto quantitativos. 

Seu caráter qualitativo é inerente à sua natureza, uma vez que a análise de 

conteúdo busca revelar a ligação de uma determinada mensagem relacionada a um 

contexto específico, a partir da análise e interpretação de como aquela se encaixa e se 

relaciona a este último. Já a sua função quantitativa será explorada através do 

cruzamento com os dados de pesquisa que versam sobre a quantidade de campanhas 

pesquisadas que obtiveram sucesso, onde serão analisadas também o conteúdo das 

mensagens destas campanhas para verificar se iniciativas bem-sucedidas apresentam 

uma relação direta de pertinência entre uma mensagem de campanha bem elaborada 

e a respetiva estratégia definida para o projeto em geral. 



62 

3. Pesquisa bibliográfica: os modelos de planeamento e 

execução das campanhas de marketing social 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, vimos que o grande 

trunfo do marketing social ao longo dos anos, durante o seu desenvolvimento 

enquanto campo de estudos independente, foi justamente buscar e desenvolver uma 

identidade própria, distinta daquela do marketing tradicional (seu progenitor mais 

famoso), que fosse pertinente com a natureza do seu objeto de estudo, ou seja, a 

promoção de comportamentos sociais que são benéficos para o indivíduo e 

principalmente, para a sociedade como um todo.  

Conforme já afirmado no referencial teórico, o marketing social faz uso das 

mesmas conceções gerais que definem como deve ser estruturado um projeto-base de 

marketing tradicional, que é composto primeiramente por etapas estratégicas: análise 

de cenário (teorias de análises comportamentais, somada à pesquisa de campo), 

definição da estratégia de marketing (segmentação, targeting, posicionamento, 

proposta de valor e definição de objetivos) e composição do mix de marketing. Essas 

são as principais etapas para qualquer projeto de marketing social e definem as bases 

para o desenvolvimento das demais fases do trabalho, que, normalmente, estão 

relacionadas à gestão do trabalho, como: monitoramento e controle, avaliação de 

resultados, orçamento e plano de ação dos projetos implementados. Estes têm como 

objetivo viabilizar a execução do que foi planeado nas etapas estratégicas, cuidando 

também para que tudo seja feito dentro do escopo definido. 

Nessa etapa da dissertação, será dado foco maior ao estudo dos elementos 

estratégicos fundamentais a todo projeto de marketing social, bem como aos modelos 

práticos ligados à prática de planeamento de marketing social definidos por diferentes 

autores. Conforme levantado na análise epistemológica e no parágrafo anterior, a 

definição das etapas estratégicas que devem compor a base de um projeto de 

marketing social já está plenamente estabelecida, enquanto questões gerenciais 

referentes a etapas táticas do planeamento estratégico ainda precisam ser discutas e 

definidas, como as questões ligadas ao desenvolvimento do material de comunicação 
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de uma campanha (normalmente ligada à fase estratégica da definição do marketing 

mix). O desenvolvimento da epistemologia do marketing social agora ruma em direção 

ao aperfeiçoamento de suas etapas táticas, o que indica que este campo de estudo 

está a caminho da maturidade plena, com bases já definidas, restando aperfeiçoar 

etapas específicas, como aquelas relacionadas ao desenvolvimento da comunicação. 

Essa evolução é natural e, de certa forma, necessária, como vimos ao longo 

deste trabalho, para que seja possível promover campanhas de marketing social de 

forma mais assertiva. Dada a natureza complexa do objeto de estudo dessa vertente 

do marketing (composta por diferentes fatores que se interrelacionam formando uma 

coisa só), não se pode então querer tratar o planeamento de projetos de marketing 

social da mesma forma como é feito no marketing tradicional. Conforme afirmou 

Donovan apud. Lefebvre (2013:49), “o marketing social não é algo que usamos para 

alcançar a mudança de comportamento individual; nós usamos o marketing para 

alcançar metas sociais, e essas metas podem incluir mudanças em práticas 

organizacionais, normas sociais e ambientes físicos. Talvez o maior obstáculo para a 

aceitação e o uso mais amplos do marketing social para melhorar pessoas e condições 

ao redor do mundo seja a propensão de alguns de seus defensores de contê-lo em 

uma caixa tão pequena”24. Ainda existe e sempre existirá o DNA do marketing 

comercial embutido nos princípios e técnicas usados no marketing social entretanto, 

está cada vez mais estabelecido o entendimento de que os mesmos precisam ser 

usados de uma forma adaptada própria, dentro do contexto da promoção da mudança 

de comportamento social, ou seja, um cenário que com toda certeza extrapola os 

limites de qualquer small box advinda do marketing tradicional, que, como vimos, lida 

com uma realidade menos complexa. O que o marketing social busca é justamente 

exceder os limites da “caixa” individual, tentando sempre entender quais fatores de 

 

24 Tradução livre do trecho original em inglês: “social marketing is not something we use to achieve 
individual behavior change; we use marketing to achieve social goals, and these goals can include 
changes in organizational practices, social norms, and physical environments. Perhaps the greatest 
barrier to the broader acceptance and use of social marketing to improve people and conditions around 
the world is the propensity of some of its advocates to squash it into such a small box”. 
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fora da caixa têm impacto direto na execução dos seus projetos. Caso não haja essa 

adaptação, as chances de se planear e executar algo inexpressivo são muito grandes. 

Diante desse cenário, o melhor caminho para se chegar a um modelo 

consistente de planeamento de projetos de marketing social seria (1) por meio da 

adoção de uma mesma conceção geral advinda do marketing tradicional (já realizada 

ao longo dos anos), que versa sobre preceitos gerais de quais são as etapas 

fundamentais que devem fazer parte de um projeto de marketing e, 

consequentemente, define qual é a sua respetiva estrutura macro; e (2) por meio da 

adaptação de princípios e técnicas do marketing tradicional de acordo com o universo 

da mudança de comportamento social, que permitam a realização de uma leitura 

ampla e completa do contexto social sobre o qual se pretende atuar, possibilitando 

assim criar formas de melhorar a gestão e o desenvolvimento, por exemplo de 

estratégias e mensagens de comunicação adequadas, que é o enfoque deste trabalho. 

Quando falamos do desenvolvimento dos modelos de planeamento das 

campanhas de marketing social, o posicionamento dos académicos da área é 

exatamente esse definido nos dois últimos parágrafos. Existe uma conceção global de 

como pensar um projeto de marketing social igual àquela definida para o marketing 

tradicional. Porém, os princípios e as técnicas utilizadas durante o desenvolvimento do 

planeamento são diferentes, sendo, podemos dizer, adaptadas à realidade do contexto 

das mudanças de comportamento social, assim como foi feito para a definição de um 

social marketing mix feita por Gordon (exposto no item 1.1.3.3 deste trabalho). 

Segundo Lefebvre (2013:182) “em vez de antecipar que nós possamos ‘motivar’ as 

pessoas a adotar certos comportamentos, comprar produtos específicos ou usar certos 

serviços, precisamos conectar nossas propostas de valor aos valores, às necessidades e 

às motivações existentes, aquelas que as pessoas já — ou intrinsecamente — 

possuem”25. Em vez de incentivar o público a adotar um determinado comportamento 

 

25 Tradução do trecho em inglês: “rather than expecting that we will “motivate” people to engage in 
certain behaviors, buy specific products, or use certain services, we have to connect our value 
propositions with existing values, needs, and motivations, the ones people already—or intrinsically—
possess”. 



65 

pura e simplesmente, é necessário conectar uma determinada proposta de valor aos 

valores do nosso público-alvo, o que quer dizer também que precisamos ser criativos. 

A criatividade vem dos insights que identificamos durante a realização do 

planeamento e, por isso, é tão importante levar ao conhecimento dos profissionais 

ligados à criação das estratégias e das mensagens de comunicação um entendimento 

amplo e detalhado do contexto social da situação sobre a qual se pretende atuar. 

Tão importante quanto levar aos profissionais o entendimento do contexto 

social sobre o qual se vai atuar é mostrar-lhes também que o planeamento de 

campanhas de marketing social precisa seguir a mesma lógica da sua natureza 

complexa, em que as propostas de modelos de gestão de projetos devem se adaptar a 

ela, e não ao contrário. É isso que vamos verificar nas linhas a seguir. 

 

3.1. A estrutura básica de um projeto de marketing tradicional 

adaptado ao contexto de atuação do marketing social 

Como vimos no início desta pesquisa bibliográfica, o campo de estudo do 

marketing social já amadureceu bastante ao longo do tempo, tendo constituído uma 

base estratégica de projeto, de acordo com as características do seu universo. Ainda 

mais importante é o fato de que essa estrutura elementar está estabelecida e é 

comumente aceita pelos académicos da área. As etapas que constituem os elementos 

estratégicos essenciais à realização de uma campanha de marketing social são: análise 

de cenário (aplicação de teorias de análises comportamentais, somada à pesquisa de 

campo), definição da estratégia de marketing (definição dos objetivos, segmentação, 

targeting, posicionamento e proposta de valor) e definição do mix de marketing.  

Analisando as etapas que compõem o planeamento estratégico de uma 

campanha de marketing social, notamos, logo à primeira vista, que elas são 

praticamente as mesmas utilizadas quando fazemos campanhas de marketing 

tradicional (com exceção da etapa “teoria de comportamento”, que não existe nestas). 

Entretanto, a forma como essas etapas são conduzidas é diferente quando falamos da 

sua aplicação dentro do contexto de comportamento social em comparação com a 
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área comercial. Após analisar diferentes autores que versam sobre o assunto, é 

possível constatar que as etapas citadas a seguir são as mais importantes de fato 

dentro do planeamento do marketing social, constituindo, assim, sua base estrutural, 

como veremos em breve. A tônica da explanação segue uma mesma lógica (já definida 

extensamente neste trabalho), a estrutura de projeto segue a base do marketing 

tradicional, mas a forma de lidar com as etapas segue a lógica do marketing social, 

assumindo características próprias à sua natureza. 

 

3.1.1. Análise teórica de comportamento: o passo inicial para o entendimento 

concreto do contexto social 

Durante a execução deste trabalho, muito se falou sobre a necessidade de o 

marketing social usar as bases do marketing tradicional, mas adaptando-a conforme 

suas necessidades específicas. A inclusão da etapa “teoria” como parte fundamental 

de uma campanha de marketing social é o melhor exemplo dessa situação, pois 

consiste em uma etapa “exclusiva” desta vertente do marketing, uma típica 

adaptação, o acréscimo de um meio que permite atingir os resultados finais 

pretendidos de forma mais eficiente. 

Os autores pesquisados corroboram o fato de que os profissionais de marketing 

social precisam considerar uma esfera muito maior de variáveis na hora de planear 

uma campanha, justamente por tratarem de questões complexas, compostas por 

diversas variáveis que, juntas, influenciam a adoção de um determinado 

comportamento. Por isso, faz-se necessária a teorização desse comportamento. Além 

disso, é muito provável que nossas próprias crenças comprometam nossa capacidade 

de análise, quando tentamos analisar um determinado contexto social nos baseando 

apenas pelo nosso entendimento da situação. Esse é um erro capital dentro do 

marketing social. Segundo Lefebvre (2013:77): 

Muitos agentes de mudança social estão familiarizados com as dificuldades em 

abordar as crenças culturais de outras pessoas quando se trata de 

comportamentos sociais e de saúde; precisamos nos relembrar de que nós 



67 

somos igualmente suscetíveis à influência das teorias do nosso próprio senso 

comum enquanto planejamos programas de marketing social. É por isso que 

tantos profissionais do marketing social enfatizam a necessidade de embasar 

programas em modelos empiricamente validados e em teorias, a fim de 

entender a influência das muitas variáveis que afetam o comportamento 

humano (Blair-Stevens, Reynolds & Christopoulos, 2010; Donovan & Henley, 

2010; Hastings, 2007; Lefebvre, 2001; Novelli, 1990).Teorias, sejam elas 

baseadas em senso comum, experiência ou evidência empírica, cria estruturas 

para o nosso trabalho. Especificamente, elas servem para 

- Explicar como ou por que as coisas se relacionam;  

- Guiar-nos em identificar o que devemos enfocar; 

- Sugerir o que devemos perguntar; 

- Guiar-nos a conclusões sobre o que Podemos fazer a respeito do problema; 

- Sugerir os tipos de resultados que devemos estabelecer; 

- Determinar como medimos o sucesso.26 

Podemos ver que a teoria abre caminho para o desenvolvimento do 

planeamento do projeto. Ou seja, sem ela, o profissional de marketing social começa 

sua caminhada no escuro. Diversas variantes influenciam a mudança de atitude de um 

indivíduo e todas devem ser consideradas (individuais, coletivas e ambientais), para 

que se tenha chances de atingir os desafios impostos por uma campanha de marketing 

com foco em promover o bem-estar dos indivíduos e da sociedade. 

 

26 Tradução livre: “Many social change agents are familiar with the difficulties of addressing other 
people’s cultural beliefs as they relate to health and social behaviors; we need to remind ourselves that 
we are just as susceptible to the influence of our own commonsense theories as we design social 
marketing programs. This is why many social marketers stress the need to base programs on empirically 
validated models and theories in order to understand and influence the many variables that affect 
human behavior (Blair-Stevens, Reynolds & Christopoulos, 2010; Donovan & Henley, 2010; Hastings, 
2007; Lefebvre, 2001; Novelli ,1990). Theories, whether based on common sense, past experience, or 
empirical evidence, create frameworks for our work. Specifically, they serve to explain how or why 
things are related; guide us in identifying what we ought to focus on; suggest what questions we should 
ask; lead us to assumptions about what we should do about the problem; suggest the types of outcomes 
we should set; determine how we measure success”. 
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Conforme afirmado anteriormente, o objetivo máximo de um projeto de 

marketing social é promover o bem-estar social comum, e não o do indivíduo. Por isso, 

ao utilizar o elemento “análise teórica de comportamento” durante o planeamento, 

isso deve ser feito de forma inclusiva e não restritiva. Daí surge a necessidade de 

utilizar mais de um modelo de teoria para iniciar a análise do contexto social sobre o 

qual se está atuando, de forma que permita realizar a leitura do contexto nos âmbitos 

individual, social e ambiental.  

Existem diversas teorias comportamentais que auxiliam os profissionais de 

marketing social na leitura do ambiente. No entanto, não existe um modelo único 

universal, aplicável a todos os casos, pois normalmente se enfoca uma esfera 

específica (individual, social ou ambiental) e não há um modelo que congregue esses 

diferentes níveis de análise em uma só proposta. A essência do pensamento sobre a 

aplicação da teoria está em analisar quais modelos são mais pertinentes a um 

contexto, selecionar e usar os trechos de cada modelo que tem perfil na pesquisa que 

se deseja fazer. French e Gordon (2015:212) lembram que “alguns estudos 

argumentam que, na verdade, é a seleção teórica equivocada que limita o potencial de 

uma intervenção, não a inclusão de teoria de forma geral (Aveyard et al., 2009; 

Prochaska, 2009). Além disso, em vez de usar apenas uma teoria, defende-se usar uma 

combinação delas, pois assim um problema pode ser considerado e avaliado em todos 

os níveis”27 (Green and Tones, 2010). Esse posicionamento é compartilhado por 

autores como Lefebvre (2013:79), que chegou a cunhar um termo específico para isso, 

o ecletic theorizing, segundo o qual os profissionais selecionam partes de teorias que 

melhor servem às suas necessidades e assim montam um mix com diferentes teorias 

para a realização da análise de campo. Kotler e Lee (2010:159) também compartilham 

dessa ideia e propõem em seu livro Marketing Contra a Pobreza uma análise teórica de 

comportamento feita por Fishbein e denominada Integrative Model of Behavior 

 

27 Tradução livre do trecho original em inglês: “some studies argue that it is in fact the incorrect 
selection of theory which limits the potential of an intervention and not the inclusion of theory in 
general (Aveyard et al., 2009; Prochaska, 2009). In addition, rather than using one theory, a combination 
of theories is advocated, as by using more than one theory a problem can be accounted for and 
evaluated at all theoretical levels” (Green and Tones, 2010). 
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Prediction. Essa proposta combina temas de diferentes modelos teóricos de análise de 

comportamento social. Nas palavras de Lefebvre (2013:85):  

A teoria integrativa proposta por Fishbein e Yzer (2003) ilustra a ideia de 

teorização eclética [eclectic theorizing] por meio da sua incorporação de três 

teorias: o modelo de crença de saúde, a teoria sociocognitiva e a teoria da ação 

racionalizada. Fishbein e Yzer desenvolveram essa teoria integrativa para que 

agentes de mudança a usassem para guiar suas decisões quando estivessem 

desenvolvendo intervenções e definindo os grupos prioritários, quais devem 

ser os objetivos e o que fará com que o programa seja o mais bem-sucedido 

possível. Nesse modelo (ver figura 3.3), um comportamento específico ser ou 

não adotado depende (1) da intenção da pessoa de incorporar esse 

comportamento, (2) de a pessoa ter ou não a capacidade e habilidade 

necessária para tanto e (3) de haver ou não limitações ambientais para adotar o 

comportamento.28 

As três variantes destacadas no parágrafo anterior exemplificam bem a 

essência dessa proposta para a realização de uma análise teórica do contexto social. O 

item 1, por exemplo, implicitamente remete a fatores individuais e sociais que 

influenciam a intenção do indivíduo de adotar um novo comportamento. O ponto 2 já 

diz respeito apenas a questões individuais, uma vez que versa sobre as habilidades 

pessoais já adquiridas pelos indivíduos. Por fim, o item 3 diz respeito aos empecilhos 

ambientais que atrapalham a adoção de uma nova forma de agir (e esses fatores 

ambientais exercem influência sobre questões individuais e sociais).  

 

28 Tradução livre do trecho: “The integrative theory proposed by Fishbein and Yzer (2003) illustrates the 
idea of eclectic theorizing though its incorporation of three theories: the health belief model, social-
cognitive theory, and the theory of reasoned action. Fishbein and Yzer developed this integrative theory 
for change agents to use to guide their decision making when developing interventions and determining 
who the priority groups will be, what the objectives should be, and what will make the program most 
successful. In this model (see figure 3.3), whether a specific behavior is performed depends upon (1) the 
person’s intention to engage in that behavior, (2) whether the person has the requisite skills and 
abilities to perform the behavior, and (3) whether there are environmental constraints on performing 
the behavior”. 



70 

A utilização da teoria como instrumento inicial de leitura do contexto social tem 

importância estratégica incontestável, como vimos nas linhas anteriores. Olhando 

agora para a relevância que a teoria tem para a execução das etapas táticas, 

constatamos que a teoria é mesmo indispensável para os projetos de marketing social. 

De acordo com Lefebvre (2013:78), a teoria pode ser decisiva para ajudar a definir 

(marcações em negrito feitas por mim): 

– Que problema abordar — e como; 

– Como segmentar populações; 

– Quais devem ser os objetivos do programa; 

– Que públicos prioritários escolher e como caracterizá-los; 

– Que perguntas fazer em pesquisa formativa; 

– Que táticas e estratégias do programa usar; 

– Como desenvolver e testar essas estratégias e táticas; 

– Que mensagens podem reverberar melhor com grupos específicos de 

pessoas; 

– Que vantagens e obstáculos precisam de mais atenção; 

– Qual a melhor forma de promover comportamentos, mensagens, produtos e 

serviços.29 

Na lista acima, os tópicos marcados em negrito estão relacionados direta e 

indiretamente ao desenvolvimento das estratégias e mensagens de comunicação da 

campanha, o que é justamente o objeto de estudo desta dissertação. Dessa forma, 

podemos ver que o uso da teoria é muito importante para os projetos de marketing 

social, uma vez que ela ilumina o início da caminhada do planner rumo ao 

desenvolvimento de um projeto bem estruturado, permitindo identificar as relações 

estruturais e conjunturais existentes entre o indivíduo e o comportamento que 

contribui negativamente para o bem-estar social que se pretende promover, 

 

29 Tradução livre do original: “-What problem to tackle—and how; - How to segment populations; - What 
the program objectives should be; - Which priority audiences to choose, and how to characterize them; - 
What questions to ask in formative research ;- What program strategies and tactics to use; - How to 
develop and test these strategies and tactics; - Which messages may best resonate with specific groups 
of people; - Which benefits and barriers are most in need of attention; - How to best promote behaviors, 
messages, products, and services.” 
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pavimentando o caminho para a pesquisa (responsável por dar corpo às constatações 

identificadas na etapa de teoria) e da estratégia de marketing que se pretende utilizar. 

Lembrando sempre que a etapa “teoria” é típica do marketing social. 

Normalmente, não se vê a necessidade de usá-la também em projetos de marketing 

comercial, muito por conta da natureza simplista desta e complexa daquela, como já 

vimos. Essa etapa é uma adaptação própria e original do marketing social (com o 

contributo principalmente da sociologia) ao princípio da análise de ambiente advindo 

do marketing comercial, ou seja, segue a lógica de uma busca por identidade própria 

por parte do marketing social. 

 

3.1.2. Pesquisa: o passo essencial para o entendimento concreto de um 

determinado contexto social 

Na sessão anterior, falamos sobre a importância da análise teórica de 

comportamento para o marketing social e foi possível constatar também que a 

utilização da teoria está intimamente ligada ao desenvolvimento da pesquisa de 

campo. A relação entre as duas etapas é muito próxima: dentro do marketing social 

(no mundo ideal) só existe pesquisa se antes existir a realização de uma leitura teórica 

que defina os pontos centrais a serem investigados na pesquisa. 

A grande diferença da aplicação da pesquisa no marketing comercial e no 

marketing social se dá porque toda e qualquer análise de mercado dentro da esfera 

dos negócios normalmente diz respeito a padrões de comportamento simples, 

relacionados a produtos ou serviços, mas que não envolvem grandes complexidades. 

Nas palavras de Donovan e Henley (2010:38), “considerando a complexidade maior 

das áreas de marketing social, o planeamento de pesquisa frequentemente é mais 

complexo ou requer análises mais profundas e uma variedade de abordagens mais 

ampla do que pesquisas para produtos comerciais”30. Como podemos ver, a situação é 

 

30 Tradução livre do trecho em inglês: “given the greater complexity of social marketing areas, research 
designs can often be more complex, or require more in-depth analysis and a broader variety of 
approaches than research into commercial products”. 
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bem diferente daquela encontrada no marketing social, em que as pesquisas buscam 

entender realidades complexas que normalmente não dispõem de grande quantidade 

de dados para consulta e que são também de difícil obtenção (tanto em quantidade, 

quanto em credibilidade sobre a veracidade das respostas obtidas dos entrevistados). 

Isso ocorre pelo fato de que o marketing social trata, na maioria das vezes, de temas 

delicados, como aborto. 

A pesquisa tem por função natural aumentar a base de conhecimento sobre 

determinado assunto, seja para fazer uma análise exploratória inicial da situação, 

acompanhar e monitorar a execução de um determinado trabalho, seja ainda medir e 

avaliar os resultados obtidos em um projeto. Como o marketing social trata de um 

“produto” extremamente volátil e de difícil controle e medição, normalmente 

relacionado à mudança de comportamento dos indivíduos em prol do bem-estar social 

geral, o uso da pesquisa se faz ainda mais relevante. Coyle, Boruch e Turner apud 

Donovan e Henley (2010:38) elencam quatro categorias de pesquisa a serem utilizadas 

em uma campanha de marketing social. São elas:  

• Pesquisa formativa: Quais estratégias de mensagem e materiais funcionariam 

melhor? 

• Pesquisa de eficácia: A campanha poderia, de fato, surtir efeito se 

implementada em condições ideais? 

• Avaliação do processo: A campanha foi implementada conforme planeado? 

• Avaliação do resultado: Que impacto a campanha teve, se teve algum?31 

Os tipos de pesquisa listados acima mostram como é importante aplicar esse 

instrumento com frequência, em diferentes etapas (antes, durante, depois — e com 

propósitos diferentes), para acompanhar de perto a evolução do trabalho e, assim, 

aumentar as chances de que uma campanha de marketing social tenha sucesso. 

Conforme comentado, o “produto” do marketing social é muito volátil. Indivíduos 

 

31 Tradução do original em inglês: “Formative research: What message strategies and materials would 
work best? - Efficacy research: Could the campaign actually make a difference if implemented under 
ideal conditions? - Process evaluation: Was the campaign implemented as planned? - Outcome 
evaluation: What impact, if any, did the campaign have?”. 
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normalmente não se pronunciam voluntariamente sobre o contexto de mudanças de 

comportamento, o que poderia indicar uma evolução ou atraso nos trabalhos 

realizados ou mesmo mostrar o caminho de qual é a opinião atual do público-alvo 

sobre o tema. Por isso, só é possível aos profissionais envolvidos na campanha captar 

qualquer perceção sobre a evolução do projeto por meio da aplicação de pesquisa, 

pois o marketing social trabalha com um “produto” altamente subjetivo. 

Por serem complexas as situações a serem analisadas, as opções de pesquisa 

em marketing social são mais variadas, para analisar contextos e situações diferentes 

ao longo da execução do projeto. Segundo Lefevbre (2013:158) “a pesquisa é uma 

ferramenta essencial para o desenvolvimento de programas; pode ter diferentes 

formas e diferentes objetivos à medida que o processo de desenvolvimento do 

programa evolui. A pesquisa essencial para profissionais do marketing é aquela que 

tenha as perspectivas das pessoas como foco e no centro das nossas atividades, desde 

a criação de ideias, passando pelo comportamento e pelo planeamento de serviço até 

a implementação”32. O autor reitera o caráter pluralístico que a pesquisa deve ter 

dentro do universo do marketing social e destaca, também, um fator muito importante 

que sempre deve balizar o desenvolvimento da pesquisa (principalmente na área 

social): desenvolver o trabalho de investigação (e todas as outras etapas do 

planeamento) sob a visão do consumidor, procurando sempre entender o seu universo 

e o que é possível fazer para melhorá-lo. 

Buscar sempre tomar decisões baseadas no entendimento real do que pensa o 

público-alvo não é só aconselhável, mas mandatório. Um dos maiores erros de 

profissionais de marketing social que falham em atingir os objetivos definidos em um 

projeto está no fato de, muitas vezes, eles assumirem uma postura arrogante de 

especialistas e acharem que o seu conhecimento teórico sobre um determinado tema 

de um projeto de marketing social é superior e mais valioso do que o do seu público-

 

32 Tradução do trecho em inglês: “research is a critical tool for program development; it can take 
different forms and have many different objectives as the program development process unfolds. 
Critical for marketers is research that keeps the people’s perspective in focus and at the center of our 
activities, from idea generation through behavior and service design to implementation”. 
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alvo — e que, portanto, não seria necessário escutá-los. Pelo menos na teoria, o 

posicionamento comum de todos os autores é o de que só se pode planear bem algo 

em marketing social se o planner envolver pelo menos representantes dos indivíduos 

que são o target da campanha. Isso é o que os académicos da área chamam de 

preencher o say-mean gap. De acordo com Lefebvre (2013: 161), “para substituir as 

falácias que aceitamos sobre como as pessoas pensam, tanto pesquisas quanto 

equipas de planeamento de programas precisam enfocar o fechamento do say-mean 

gap. Ou seja, precisamos aprender como e por que as pessoas pensam sobre e fazem o 

que fazem, ao invés de enfocar principalmente o que elas dizem ao responderem 

nossas perguntas”33. É fundamental que esse conceito seja levado também à fase de 

criação das mensagens da campanha, uma vez que é indispensável levar essas 

informações ao conhecimento da equipe responsável por criar a comunicação, para 

que seja adequada às necessidades e ao perfil de comportamento do público-alvo e 

para que seja possível criar mensagens de comunicação efetivas. 

Outro ponto muito importante abordado na fala de Lefebvre no parágrafo 

anterior está no fato de o profissional utilizar a pesquisa para conseguir informações 

substanciais e reveladoras, mais do que simplesmente tabular as respostas dadas às 

perguntas feitas pura e simplesmente. Entre outras palavas, o autor estava se 

referindo à obtenção de insights, ou seja, é necessário enfocar não só o 

desenvolvimento e aplicação da pesquisa, mas também análise das respostas de uma 

forma mais crítica. Só assim obter-se-á informações realmente valiosas que serão 

utilizadas no desenvolvimento da estratégia de marketing. 

O foco é chegar na geração de insights (sempre!). São eles que vão ajudar a 

criar mensagens de comunicação mais criativas, inovadoras e eficientes. Só se chega 

aos insights quando é realizada uma pesquisa rica e aprofundada de um determinado 

contexto social, de em que se obtêm informações relevantes para o desenvolvimento 

 

33 Tradução do trecho em inglês: “to replace the fallacies we have accepted about how people think, 
both research and program planning teams need to focus on closing the say-mean gap. That is, we need 
to learn how and why people think about and do what they do, rather than focusing mainly on what 
they say in response to our questions”. 
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de um projeto de marketing social eficaz. French e Gordon (2015:280) destacam que 

“a pesquisa é parte integrante do marketing social na medida em que atua ajudando a 

navegar e oferecendo insight sobre o porquê de questões sociais, sobre como cidadãos 

podem estar pensando e agindo e sobre que potenciais estratégias de intervenção 

podem dar certo. Pesquisas atuam como os olhos e ouvidos dos profissionais de 

marketing social, aproximando-nos das pessoas com que pretendemos trabalhar para 

facilitar o benefício social”34. Logo, podemos concluir que a pesquisa em marketing 

social é focada, principalmente, em desenvolver um diálogo com o público-alvo, e não 

um monólogo. Isso é essencial em projetos dessa natureza, pois só assim é possível 

chegar a uma visão fidedigna da realidade social em questão. 

Dentre os tipos de pesquisa utilizados em marketing social, uma delas em 

especial chama a atenção: a pesquisa formativa. É indispensável e a mais importante 

para a prática do marketing social, justamente por ter um caráter estratégico evidente. 

É justamente por meio dessa modalidade de pesquisa que é possível chegar ao 

conhecimento dos insights valiosos do público-alvo, que permitem entender a fundo 

suas necessidades e preferências para que seja então possível planear corretamente 

uma campanha de marketing social. 

 

1.1.3.1 A importância indispensável da pesquisa formativa para o 

desenvolvimento de um bom trabalho de marketing  social 

A pesquisa formativa tem cunho altamente qualitativo. Os resultados obtidos 

com a sua aplicação são extremamente valiosos para montar o quebra-cabeças inicial 

que compõe o cenário de qualquer campanha de marketing social. Não só para o 

inicial, que é muito importante, mas ajuda a desenhar e delimitar também o cenário 

futuro que se espera alcançar com as ações de marketing social a serem aplicadas. 

Resumindo, a pesquisa formativa clareia com detalhes a visão a respeito do ponto de 

 

34 Tradução do trecho em inglês: “research is integral to social marketing as it acts as a navigational aid 
and offers us insight on why social issues may occur, how citizens may be thinking and acting, and what 
potential intervention strategies might work. Research acts as the eyes and ears of social marketers, 
keeping us close to people we hope to work with to facilitate social good”. 
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partida inicial sobre o qual se vai atuar, ao mesmo tempo que abre caminho para o 

desenvolvimento do planeamento que pretender mudar positivamente um 

determinado contexto social, a partir da promoção da mudança de comportamento 

por parte do target da campanha. De acordo com Lefebvre (2013: 185): 

Pesquisa formativa é a pesquisa conduzida antes da implementação da 

estratégia de marketing social. Como discutido anteriormente, o valor da 

pesquisa formativa está diretamente relacionado ao seu valor de informar e 

guiar o desenvolvimento de estratégias e táticas. Atividades nessa pesquisa 

incluem uma análise da situação, estudos de segmentação e perfil do público, 

análise de marketing para determinar posicionamento e estratégia de 

branding, testes de conceitos, pré-teste de elementos do programa e piloto do 

programa completo. Na prática, a pesquisa formativa se divide em três 

agrupamentos: 

Exploração — na qual o elemento crucial é entender o grupo prioritário. Quais 

são as coisas importantes a serem lembradas sobre as pessoas a serem 

atendidas antes de o planeamento começar? 

Testes de conceitos — na qual insights sobre opções para o comportamento do 

target e seu valor ou benefícios associados são validados entre membros do 

grupo prioritário. O que vai tornar atraente e irresistível a proposição de valor 

para os comportamentos, produtos ou serviços oferecidos? 

Pré-teste — na qual desenvolvedores do programa buscam confirmação de que 

as mensagens, produtos e serviços desenvolvidos para facilitar e apoiar a 

mudança de comportamento são, de fato, relevantes, aceitáveis e motivadoras 

entre os membros do grupo prioritário.35 

 

35 Tradução livre do trecho em inglês: “Formative research is research conducted prior to the full 
implementation of the social marketing strategy. As previously discussed, the value of formative 
research is directly related to its value in informing and guiding the development of strategies and 
tactics. Activities in this research include a situation analysis, segmentation studies and audience 
profiling, market analysis to determine positioning and branding strategies, concept testing, pretesting 
of program elements, and pilot testing of the complete program. In practice, formative research breaks 
down into three groupings: 
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Como é possível notar, a pesquisa formativa, com seu caráter naturalmente 

investigativo e esclarecedor, pode ser aplicada em diferentes fases de um projeto de 

marketing social (todas elas estratégicas). Entretanto, sempre tem o mesmo objetivo. 

A aplicação de pesquisa tem como foco a obtenção de um entendimento mais 

fidedigno e preciso da situação sobre a qual se está atuando, principalmente em 

pontos relacionados à interpretação de fatores ligados à subjetividade dos indivíduos 

(detalhes sobre comportamento, forma de ver o mundo, reações a propostas de 

intervenção). Assim, pode-se chegar, então, a insights relevantes e aumentar as 

chances de se planear uma campanha de marketing social realmente efetiva.  

É possível notar e confirmar que o padrão descrito no parágrafo anterior não só 

existe, como se materializa na própria descrição dos três tipos de grupos pesquisa 

formativa listados por Lefebvre na citação anterior (exploratory, concept testing e 

pretesting). Apesar de cada categoria se concentrar na obtenção de diferentes 

informações durante o planeamento do projeto, todas elas obedecem a uma mesma 

lógica, que é a aplicação de pesquisa com o intuito máximo de procurar entender 

melhor qual é a opinião do público-alvo e o entendimento dele sobre determinada 

situação, seja referente a uma impressão inicial sobre o contexto social (exploratory), a 

um teste de conceito (concept testing) ou a pré-teste de uma solução (pretesting).  

Na pesquisa exploratória, o autor diz que o objetivo principal é entender o 

grupo prioritário, ou seja, a parte crucial é buscar informações que forneçam um 

entendimento extensivo sobre esses indivíduos, suas necessidades e desejos, antes de 

se iniciar qualquer fase de planeamento de estratégia de marketing. Já as atividades 

relacionadas ao concept testing também estão ligadas ao desenvolvimento de 

 

 

- Exploratory—in which the crucial element is to understand the priority group. What are the important 
things we need to learn before planning begins about the people we are to serve?  
- Concept testing—in which insights about options for the target behavior and its associated value or 
benefits are validated among members of the priority group. What will make the value proposition for 
the behaviors, products, or services we offer compelling and irresistible? 
- Pretesting—in which program developers look for reassurance that the messages, products, and 
services they have developed to facilitate and support behavior change are in fact relevant, acceptable, 
and motivating among members of the priority group”.35 
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entendimento de perceções subjetivas do target de campanha por parte dos 

profissionais de marketing social, mas dizem respeito à leitura de perceção de 

possíveis propostas de abordagens estratégicas (proposta de valor, forma como são 

apresentados os benefícios/barreiras relacionadas a adoção de um comportamento 

etc.) que podem ser levadas a campo em uma pesquisa de marketing social. Ou seja, é 

uma pesquisa que busca identificar se a linha de pensamento estratégico está em 

consonância com o que de fato pensam as pessoas do target prioritário. O concept 

testing de certa forma valida a pesquisa formativa exploratória, uma vez que os 

achados obtidos nesta servem como insumo para a criação das estratégias que são 

testadas por aquela. Por fim, a pesquisa de pré-teste tem caráter mais tático. Busca 

trazer informações sobre aspetos práticos já relacionados à aplicação de campo de 

soluções de marketing social (soluções estas que foram pensadas a partir de um já 

validado conceito estratégico, testado a aprovado anteriormente), mas não deixa de 

ter a mesma característica das suas predecessoras, que é o foco na geração de um 

entendimento detalhado sobre a opinião pessoal (subjetiva) das pessoas e os fatores 

individuais e sociais que influenciam essas opiniões. Um dos pontos que se pode 

analisar com esta pesquisa é a adequação da mensagem de campanha ao target, como 

o próprio autor lembra ao final da citação, ao falar do pretesting. 

A pesquisa formativa, como vimos, é importante para qualquer trabalho de 

marketing social, uma vez que promove interação real e bastante rica com o público-

alvo, possibilitando que os profissionais de marketing social tenham acesso a seu 

ponto de vista. Assim, torna-se possível também escutá-los de forma dedicada e então 

desenvolver um certo grau de empatia, tão fundamental durante as fases de pesquisa 

de qualquer trabalho. Nas palavras de French e Gordon (2015: 306), “pesquisa 

formativa em marketing social envolve usar pesquisa para ter insight e entendimento 

do que move e motiva os/as participantes e para entender suas necessidades e 

desejos. Esse processo permite que informação útil seja coletada das pessoas certas — 

dos participantes; tomar decisões com uma mente focada como a de um/a 

participante; e refinar o programa de marketing social para garantir que seja mais 
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atraente, representativo e, por fim, bem-sucedido”36. Fica claro, com a posição desses 

autores, que sem a pesquisa formativa os profissionais de marketing social trabalham 

praticamente no escuro, pois, sem esse recurso, os especialistas contam apenas com o 

seu conhecimento teórico e técnico para pautar o planeamento e as decisões. Isso é 

extremamente prejudicial e não aconselhável, uma vez que, sem o conhecimento real 

do ponto de vista do público-alvo, é impossível seguir o conceito costumer centric, que 

é uma das bases de qualquer planeamento de marketing, inclusive o social. 

 

3.1.3. Construção da estratégia de marketing: definição de objetivos, 

segmentação, targeting, posicionamento e proposta de valor 

Após o desenvolvimento da análise de ambiente, inicia-se a construção da 

estratégia de marketing, a partir da definição dos objetivos sociais a serem atingidos, 

segmentação (que inclui o targeting), posicionamento e proposta de valor. A definição 

de Lefebvre (Figura 3) exemplifica bem o que compõe essa fase do planeamento. 

 

  

 

36 Tradução livre do trecho em inglês: “formative research in social marketing involves using research to 
gain insight and understanding on what moves and motivates participants, and to understand their 
needs and wants. This process permits the collection of useful information from the right people – the 
participants; making decisions with a participant’s focused mind; and refining the social marketing 
programme to ensure it is more engaging, representative and ultimately successful”. 

Fonte: Social Marketing and Social Change (Lefebvre, 2013) 

Figura 3 – The process of developing a social marketing strategy 
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Nessa etapa do desenvolvimento da campanha, já se sabe onde se está pisando 

(a análise de cenário já foi realizada) e inicia-se o processo de elaboração da melhor 

estratégia que possibilitará chegar aos resultados pretendidos. Esses resultados 

consistem em targets da campanha adotarem e internalizarem o comportamento 

social promovido pelos profissionais de marketing social em um dado projeto. 

Sempre lembrando que o marketing social continua seguindo o mesmo padrão, 

que é o de adotar as conceções básicas do marketing tradicional, mas, como estamos 

vendo ao longo deste trabalho, adaptando seus princípios e técnicas à realidade da 

natureza do seu objeto de estudo, que é a promoção da mudança de comportamento 

em prol do bem-estar social geral. Por isso, ao analisar cada ponto que compõe a 

estratégia de marketing, sempre que possível, isso será feito ressaltando as 

peculiaridades de cada ponto, de acordo com o universo de mudança social ao qual 

pertence, seguindo o que foi definido pelos académicos do marketing social. 

 

3.1.3.1 Definição de objetivos sociais a serem atingidos  

A definição dos objetivos sociais a serem atingidos com um projeto de 

marketing social segue uma premissa universal básica comum a qualquer vertente do 

marketing, que é a condição indispensável de ser mensurável. Segundo Kotler e Lee 

(2010:220), “os objetivos do marketing especificam os comportamentos desejados e as 

mudanças nas atitudes (conhecimento e crenças) [...] Metas são expressões 

quantificáveis e mensuráveis dos objetivos de marketing. Recomendamos metas que 

sejam SMART: Específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes, Mudanças em 

comportamentos e atitudes definidas em certo espaço de tempo”.  O marketing, 

voltado para área comercial ou social, trabalha com a análise de desempenho ou o ROI 

(Return of Investiment), que permite avaliar corretamente os resultados obtidos e 

verificar se um projeto está tendo sucesso ou não. Essa análise é fundamental para 

determinar se a iniciativa continua, por exemplo, recebendo investimentos ou não. 

Por outro lado, o caráter do marketing social na definição dos objetivos está 

atrelado diretamente aos tipos de comportamento que normalmente são estimulados 
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na execução de uma campanha de marketing social: aceitar, rejeitar, modificar e 

abandonar. Kotler e Lee (2010:147) definem estes últimos como: 

Os comportamentos a aceitar são aqueles que o público-alvo atualmente não 

está seguindo, mas você deseja que ele comece a seguir. Os comportamentos a 

rejeitar são aqueles que o público-alvo não está manifestando atualmente, e 

que você quer que continue assim. Uma modificação em um comportamento é 

aplicável quando seu público-alvo está envolvido no comportamento desejado, 

mas não no nível ideal. Abandonar refere-se aos comportamentos 

(indesejáveis) atuais que você deseja que seu público-alvo para de apresentar. 

O tipo de comportamento central/principal que normalmente se pretende 

promover é identificado e detalhado durante as fases de teorização do 

comportamento e pesquisa formativa (já apresentadas neste trabalho nas sessões 

3.1.1 e 3.1.2), ou seja, durante a análise de ambiente. Esta última é responsável por 

definir também as diferentes variações comportamentais secundárias, que são ligadas 

ao comportamento alvo principal e são direcionadas aos demais indivíduos que fazem 

parte dos targets não prioritários. Ou seja, ao definir qual comportamento se deve 

promover (e suas variantes), definem-se, também, os objetivos de marketing social 

que o projeto pretende atingir. Essa definição precisa ser muito bem feita, pois é 

extremamente importante para planear as estratégias de marketing e comunicação 

pertinentes a cada segmento definido como target de campanha. 

Quando consideramos o contexto deste trabalho, pode-se afirmar que a 

definição dos objetivos de marketing vai influenciar diretamente também os objetivos 

de comunicação para a criação das estratégias e mensagens de comunicação 

pertinentes a cada segmento definido como target. Por exemplo, se o objetivo é falar 

sobre adotar o comportamento de praticar sexo seguro (comportamento central), será 

necessário abordá-lo sob diferentes pontos de vista para se comunicar com o target de 

adolescentes homens que não usam preservativo (promover a aceitação do 

comportamento, incentivando-os a usar preservativos, com mensagens pertinentes ao 

seu universo), ao passo que a comunicação com os pais desses adolescentes (target 

secundário) provavelmente vai enfocar um comportamento secundário (criar o hábito 
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de conversar com os filhos sobre a importância do uso do preservativo), mas que está 

ligado diretamente (e  ajuda a atingir) o objetivo principal (nesse exemplo, fazer com 

que os adolescentes adotem de fato o comportamento de usar preservativos). 

 

3.1.3.2 Segmentação, targeting, posicionamento e proposta de valor: 

a espinha dorsal da estratégia de marketing 

O desenvolvimento da estratégia de marketing não é algo que acontece 

linearmente, com um passo acontecendo exatamente de cada vez, um após o outro. 

Pelo contrário, a sua construção é um processo contínuo (assim como a definição dos 

objetivos) que se inicia na fase de análise de ambiente, vai ganhando corpo e então 

desagua em uma definição “final” (entre aspas pois a estratégia comumente sofre 

ajustes ao longo da sua aplicação, a partir de informações obtidas com o 

monitoramento e controle do trabalho realizado) à medida que se desenvolvem 

algumas de suas etapas cruciais (listadas no título desta sessão). É importante fazer 

essa ressalva, porque, apesar de este trabalho analisar separadamente os fatores que 

compõem o planeamento de marketing social, é fundamental reforçar que esses 

elementos precisam interagir entre si continuamente para que uma campanha de 

marketing social possa produzir os resultados esperados. 

Diante do exposto, conclui-se que o desenvolvimento de uma estratégia de 

marketing é fruto da interação constante dos fatores que o compõem. Nas palavras de 

Lefebvre (2013: 271): 

Esse exemplo ilustra que a criação de uma estratégia de marketing é uma série 

de passos na qual o que se aprende no começo informa ideias, mas não as 

determina. Esse processo iterativo de entendimento do que é o problema do 

ponto de vista do grupo prioritário, informando essas observações com 

modelos teóricos relevantes e pesquisas prévias, adotando hipóteses sobre as 

soluções que podem ser mais apropriadas para o grupo prioritário, testando 
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essas ideias e protótipos com o grupo, depois refinando os conceitos e ofertas 

continua até que o quebra-cabeças esteja totalmente resolvido.37 

A segmentação e o targeting são duas etapas que exemplificam muito bem o 

caráter interativo que assumem as etapas que formam o planeamento da estratégia de 

marketing. De uma forma bem simplória, a primeira promove uma análise de quais 

segmentos de pessoas (dentro do contexto do trabalho que se pretende realizar) têm 

potencial para serem definidos como públicos-alvo da campanha, enquanto a segunda 

define não só quais desses últimos são mais importantes para a campanha como 

também o seu grau de importância no projeto (target prioritário, secundário etc.). 

Feitas essas duas análises, estão definidos os públicos-alvo da campanha, para os quais 

serão determinadas estratégias de atuação específicas, que estejam de acordo com as 

características dos diferentes targets definidos. 

A segmentação precede o targeting. Pode-se dizer que a primeira funciona 

como um filtro inicial na análise e seleção dos públicos-alvo da campanha, 

identificando todos os potenciais grupos de pessoas que dividam um conjunto de 

características em comum (de acordo com o perfil de público definido para uma 

campanha) e em um número considerável que permita identificá-los como grupo de 

indivíduos de aspetos homogéneos, com quem se consegue comunicar utilizando uma 

mesma estratégia de marketing e comunicação.  

A segmentação no marketing social, assim como já lembrado no referencial 

teórico deste trabalho, segue uma lógica um pouco diferente daquela do marketing 

tradicional. Este tradicionalmente aconselha enfocar a análise de segmentos em 

poucos grupos de pessoas, de preferência um ou dois grupos e suas necessidades 

específicas para os quais os produtos foram pensados sob medida. Por outro lado, a 

segmentação no marketing social normalmente demanda foco em um número maior 

 

37 Tradução do trecho em inglês: “This example illustrates that creating marketing strategy is a series of 
steps in which what is learned at earlier stages informs ideas, but does not dictate them. This iterative 
process of understanding what the problem is from the priority group’s point of view, informing those 
observations with relevant theoretical models and previous research, adopting hypotheses about the 
solutions that may be of most value to the priority group, testing these ideas and prototypes with the 
group, and then refining the concepts and offerings continues until the complete puzzle is solved”. 
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de segmentos de indivíduos, por conta da natureza complexa daquilo que promove, o 

que, como vimos, torna mais difícil e trabalhosa a “venda” e adoção do produto social 

ofertado. Essa complexidade acaba por demandar, na maioria das vezes, o 

estabelecimento de dois públicos-alvo ou mais. A lógica no marketing social é muito 

simples (e diferente). O processo de decisão que leva uma pessoa a “comprar” os 

“produtos” que essa prática oferece tem como concorrente uma forma de agir e 

pensar que é influenciada por diversas fatores individuais, sociais e ambientais 

independentes, mas que se relacionam, formando determinado sistema que gera um 

único resultado possível: o comportamento que se pretende combater com a 

campanha de marketing social. Diante desse cenário, faz-se necessário trabalhar com 

públicos-alvo secundários que serão fundamentais para ajudar o público-alvo principal 

a adotar o comportamento promovido pela campanha. No marketing social, em 

grande parte das vezes, os públicos-alvo secundários (e até terciários) têm a função de 

auxiliar o público-alvo principal a adotar um determinado comportamento e, por isso, 

faz-se necessário, com frequência, trabalhar com dois ou mais targets. 

Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se notar que as campanhas de 

marketing social, para serem efetivas, precisam atuar nas esferas micro, meso e 

macro, e em cada um desses níveis temos targets diferentes, em quantidades 

diferentes. Ou seja, para o marketing social, uma estratégia “universal” base sobre 

segmentação é procurar sempre entender, em todos os níveis, o contexto global que 

envolve o comportamento social em questão, para poder identificar todos os 

segmentos de público que podem ajudar a promover um comportamento social 

benéfico para a sociedade, definir a ordem de importância e função estratégica de 

cada um para o projeto e aí sim desenhar a estratégia geral e como cada target se 

encaixa. Para French e Gordon (2015:45), “programas estratégicos de marketing social 

devem ser baseados em evidências de pesquisa, insight de participantes, pensamento 

conjunto, pensamento criterioso, segmentação ampla, targeting e posicionamento, 

pensamento crítico, reflexividade e análise competitiva que use todo o conhecimento 
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interdisciplinar disponível, ferramentas, estratégias e atividades acessíveis para nós”38. 

É importante lembrar, no entanto, que fazer uma segmentação ampla, ou multi-level, 

como lembraram os autores, não quer dizer fazer uma segmentação rasa, já que o 

marketing social aplica uma segmentação extensiva e também detalhada. Todos os 

públicos que são definidos como targets da campanha (sejam eles primários, 

secundários ou terciários) têm papel fundamental para o sucesso do projeto; logo, 

torna-se necessário conhecê-los o melhor possível. 

O trabalho realizado durante as etapas de segmentação e targeting é essencial 

para definir as etapas de posicionamento, proposta de valor e vai ser crucial também 

para determinar (juntamente com as duas últimas) as estratégias e mensagens a 

serem utilizadas na comunicação, de acordo com as especificidades definidas para 

cada target. Segundo French e Blair-Stevens apud. French e Gordon (2015:29), aplicar 

os princípios de segmentação e targeting evita a elaboração de propostas vagas, uma 

vez que a segmentação e o targeting permitem que as intervenções sejam adaptadas 

às características específicas de cada segmento de púbico. A divisão dos grupos em 

targets para facilitar e otimizar a criação da estratégia de marketing implica 

necessariamente também a criação de mensagens de comunicação “tailor made”, que 

são essenciais em uma campanha de marketing social. 

O planeamento de uma campanha que ofereça soluções de comunicação 

criativas e eficientes precisa ser feito sob medida, conforme acima destacado. A 

definição de personas na etapa de targeting é uma boa prática extremamente 

importante para o marketing social porque ajuda a identificar claramente quais são os 

targets da campanha, suas características e a sua importância dentro de um 

determinado projeto de marketing social. Lefebvre (2013:285) lembra que “caso se 

decida por uma persona, assegure-se de que ela esteja destacada logo de início no 

plano de marketing, para que qualquer pessoa que o leia tenha o entendimento exato 

 

38 Tradução livre do trecho em inglês: “strategic social marketing programmes should be based on 
research evidence, participant insight, joined-up thinking, judicious theory, multi-level segmentation, 
targeting and positioning, critical thinking, reflexivity and competitive analysis that utilise all the 
available cross disciplinary knowledge, tools, strategies and activities available to us”. 
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de para quem aquele programa foi planeado”39. Se precisamos saber para quem 

exatamente é direcionado um programa de marketing social, é necessário pensar em 

soluções de comunicação que se adequem perfeitamente a cada persona. Isso pode 

levar à criação, por exemplo, de uma matriz de comunicação (uma das propostas deste 

trabalho) com o objetivo de adaptar as mensagens de acordo com o perfil de cada 

persona, mas mantendo a unidade das mensagens, de acordo com os direcionamentos 

gerais de posicionamento e proposta de valor definidos no planeamento estratégico. 

O posicionamento e a proposta de valor estão diretamente conectados à 

segmentação e ao targeting, como vimos. Pelo fato de os dois primeiros estarem 

associados aos dois últimos, pode-se notar que o posicionamento no marketing social 

precisa se adaptar a cada target específico da campanha. Para que isso ocorra, é 

preciso definir um posicionamento e proposta de valor globais, que servirão como guia 

central para a criação da comunicação. Em seguida, adaptar-se-á o posicionamento e a 

proposta ao contexto de cada persona. Assim, será possível se comunicar com todos os 

targets de maneira mais eficiente, com mensagens adequadas e específicas a cada 

persona, mas que pertencem a um mesmo conceito de campanha, garantindo, assim, 

unidade e consistência no trabalho de comunicação — o que contribui para aumentar 

as chances de sucesso. Lefebvre (2013:254) ilustra bem essa situação ao expor o 

exemplo abaixo a respeito da prevenção ao HIV no Zimbábue. 

Em ambos os casos, o comportamento desejado era o de “evitar ter CSP” 

[múltiplos parceiros sexuais] e o posicionamento, ao invés de ir contra outros 

comportamentos em competição (usar preservativos, praticar a abstinência, ser 

monogâmico), focava em realinhar benefícios associados aos comportamentos 

não-CSP [...] Para abordar essas questões, mobilizar influências sociais que 

reduzissem a prevalência de CSP e modificar a norma social, a estratégia de 

posicionamento levou à decisão de criar uma campanha de radio construída em 

torno desta plataforma de comunicação para homens — “Não é motivo de 

 

39 Tradução livre do trecho em inglês: “if a persona has been established, be sure it is front and center 
early in the marketing plan so anyone reading the plan has an understanding of exactly whom the 
program is designed to serve”. 
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orgulho colocar o futuro de alguém em risco. Faça você o papel de desestimular 

seus colegas a terem múltiplas parceiras”— e em torno desta para mulheres — 

“Todo luxo tem seu preço. Eles não valem minha autoestima nem minha 

independência. Eu escolho não ter mais de um parceiro por vez”.40 

O autor, no início de sua fala, diz que o posicionamento da campanha girou em 

torno dos benefícios que se pode alcançar quando não se adota um comportamento 

de CSP (concurrent sexual partnerships), isto é, ter vários parceiros sexuais ao mesmo 

tempo. Paralelamente, destaca que as mensagens para cada target (masculino e 

feminino) assumem conteúdos ligeiramente diferentes, pertinentes ao contexto social 

específico de cada um. Essas mensagens não são diferentes à toa, pois seguem um 

determinado posicionamento geral (reforçar que a não adoção de um comportamento 

CSP traz benefícios para todos), mas se diferenciam entre si de acordo com a realidade 

dos diferentes públicos-alvo, que possuem desejos e necessidades distintos a serem 

levados em conta ao definir o posicionamento (e, consequentemente, o teor das 

mensagens) para diferentes targets dentro de uma mesma campanha. 

 

3.1.4. Modelos práticos de gestão de projetos de marketing social 

Nesta pesquisa, falou-se muito a respeito da estrutura base que deve compor o 

processo de planeamento de marketing social. Foram destacados seus pontos 

principais e fundamentais, cuja importância é reconhecida por grandes académicos da 

área, no desenvolvimento de uma estratégia pensada para promover determinado 

comportamento benéfico para a sociedade. Além desses pontos essenciais à realização 

de qualquer projeto nessa área de estudo, existem modelos práticos propostos pelos 

 

40 Tradução livre do excerto em inglês: “In both cases the desired behavior was “avoiding CSP,” and the 
positioning was not against other competitive behaviors (use condoms, be abstinent, be faithful) but 
rather was focused on realigning benefits associated with non-CSP behaviors [...] To address these 
issues, mobilize social influences to reduce CSP prevalence, and shift the social norm, the positioning 
strategy led to the decision to create a radio campaign that was constructed around this message 
platform for men—“There’s no pride in risking one’s future. Make it your business to discourage 
overlapping sex partners among your peers”—and this one for women— “Luxuries come at a cost. 
They’re not worth my self-respect and independence. I choose not to have more than one partner at the 
same time”. 
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mesmos autores (e outros mais) com o intuito de guiar os profissionais de marketing 

social ao conduzir o desenvolvimento de um trabalho de fato. 

Todos os modelos práticos de planeamento propostos seguem um mesmo 

padrão, o que é natural, uma vez que essas propostas advêm de uma mesma estrutura 

base, como vimos ao longo deste trabalho. Logo, se os alicerces são comuns a todos (e 

isso já está estabelecido entre os académicos), é de se esperar que a essência dos 

modelos se repita, podendo haver, logicamente, pequenas variações entre eles. Isso é 

perfeitamente normal, já que cada autor dá o enfoque que quer para a sua proposta 

de planeamento de marketing social. Abaixo, temos três modelos distintos (Figuras 4, 

5 e 6) nos quais podemos observar o que foi descrito neste parágrafo. 

 

 

 

 

 
Fonte: Strategic Social Marketing (French e Blair-Stevens apud. French e Gordon, 2015) 

Figura 4 – The total planning model (TPPM) 

Fonte: Strategic Social Marketing (French e Gordon, 2015) 

Figura 5 – COMBI planning model steps 
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Em todos os modelos de planeamento de campanha de marketing social, 

podemos ver pelo menos uma etapa que se refere à análise de ambiente, como as 

etapas scope, presentes nos modelos TPPM e STELa (pontos 1 e 2), e os passos 1 e 2, 

que são encontrados no COMBI planning model. O desenvolvimento da estratégia de 

marketing (definição da segmentação, targeting, posicionamento e proposta de valor) 

dentro do TPPM acontece na etapa develop; já no STELa, a estratégia é desenvolvida 

ainda na etapa scope (pontos 3 a 6); no COMBI, esse desenvolvimento está inserido 

nos passos 3 e 4. 

As duas principais fases de um planeamento de marketing social (análise de 

ambiente e desenvolvimento da estratégia de marketing) são as mais importantes e 

determinam a construção das demais etapas, que têm cunho mais tático, como 

desenvolvimento do plano de ação, acompanhamento e monitoramento e avaliação 

de resultados. Essas também estão presentes nos três modelos expostos acima. No 

TPPM, essas etapas estão inseridas nas fases implement e evaluate; no STELa, 

encontram-se nas etapas test, enact e learn act; no COMBI, estão localizadas nas 

etapas finais (5 e 6). 

Dessa forma, pode-se notar que, de facto, as propostas de modelo de 

planeamento de projetos de marketing social seguem uma mesma estrutura base na 

condução dos trabalhos nessa área de estudo. A análise de alguns modelos existentes, 

como a que foi feita agora, confirma essa constatação, ao deixar claro que, apesar de 

Fonte: Strategic Social Marketing (French apud. French e Gordon, 2015) 

Figura 6 – The STEa social marketing planning model 
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terem nomenclaturas e didáticas diferentes, as propostas de modelos são muito 

parecidas entre si e apresentam apenas pequenas diferenças de uma para a outra. 

French e Gordon (2015:354) corroboram este fato afirmar que “Cada um desses 

modelos de planeamento estebelece um número de passos que provêm da análise e 

passam pelo desenvolvimento até a implementação e avaliação. Cada um desses 

modelos de planeamento também tem vantagens e desvantagens [...] Questões 

cruciais a serem consideradas ao selecionar um modelo de planeamento de marketing 

social são a escala e a complexidade do comportamento que se pretende 

influenciar”41. A missão que vem pela frente é a de incrementar essas opções de 

planeamento, agregando as mesmas novas ferramentas de gerenciamento que 

permitam desenvolver o trabalho tático de forma mais assertiva (como aquelas 

relacionadas à criação das mensagens de comunicação de uma campanha, um dos 

propósitos deste trabalho), uma vez que a literatura e a prática sobre o 

desenvolvimento da parte estratégica estão plenamente fundamentadas, como vimos 

nesta pesquisa bibliográfica. 

 

41 Tradução livre do trecho original em inglês: “Each of these planning models sets out a number of steps 
that proceed from analysis through development and into implementation and the evaluation. Each of 
these planning models also has advantages and disadvantages [...] Key issues to consider when selecting 
a social marketing plan model are the scale and complexity of the behaviour you are seeking to 
influence”. 
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4. Análise dos casos de sucesso e de insucesso de marketing 

social: a importância da leitura detalhada do contexto social 

para a construção das mensagens de comunicação 

Como vimos neste trabalho, a criação não é algo que vem do nada, uma 

inspiração divina, mas sim um produto de um esforço lógico, podendo ser intuitivo 

(natural) ou também fruto de um processo um pouco mais estruturado (normalmente 

quando o assunto é mais complexo). Intuitivo ou não, o sucesso do processo da criação 

depende, de forma geral, do conhecimento que se tem sobre a situação, que permite 

o entendimento amplo de todos os fatores que compõem aquele “sistema” e assim 

permite que um indivíduo possa dedicar a energia certa e necessária para criar uma 

solução criativa, inovadora e/ou eficiente para um determinado problema.    

Mensagens de comunicação de “sucesso” advêm do mesmo processo; logo, a 

sua criação depende principalmente de uma leitura de cenário correta. Umas das 

propostas deste trabalho é verificar se o acesso às informações que permitem aos 

profissionais de marketing social entender com exatidão o cenário sobre o qual vão 

atuar é sinônimo de criação de mensagens mais criativas, inovadoras e eficientes, 

contribuindo, assim, para o sucesso de uma empreitada cujo foco seja mudança de 

comportamento do indivíduo. Para investigar se essa suposição tende a ser verdade, 

ir-se-á analisar estudos de caso e artigos sobre campanhas de comunicação de 

projetos de marketing social para verificar se o desenvolvimento das mensagens de 

comunicação das campanhas (bem-sucedidas ou não) seguiu os direcionamentos 

prévios definidos pela construção de uma análise de cenário consistente. 

Continuando essa linha de pensamento, para analisar e avaliar o impacto das 

mensagens de comunicação nos projetos de marketing social, é necessário analisar 

com mais cuidado os fatores que mais pesam sobre seu desenvolvimento. Estes 

fatores estão distribuídos entre diferentes etapas estratégicas e táticas que são 

fundamentais para a criação de qualquer planeamento de projeto de marketing social, 

como análise de ambiente, segmentação, targeting e outras mais (apresentadas e 

expostas na sessão “pesquisa bibliográfica”), vitais a qualquer iniciativa dessa 
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natureza, segundo os principais autores da área. A análise deve levar em consideração, 

além dos pontos estratégicos, diferentes fatores periféricos (como veremos mais 

adiante ao analisar os casos de insucesso) que os afetam, como influências externas e 

pré-conceitos que os profissionais de marketing social já trazem consigo e que, muitas 

vezes, podem levar a uma leitura míope da situação em questão. 

Os pontos estratégicos base que serão usados para fazer a análise da pesquisa 

documental deste trabalho estão listados no Quadro 2 e fazem parte do benchmark 

feito por French e Blair-Stevens apud. French e Gordon (2015:29). 

Os itens listados Quadro 2 foram divididos em três dimensões macro, com cada 

uma sendo constituída pelas diferentes etapas litadas no bechmark, dividindo-se da 

seguinte maneira: Dimensão (1): análise do ambiente/contexto social (etapas 1, 2, 3 e 

4); Dimensão 2: desenvolvimento das estratégias de marketing social (etapas 5 e 6) e 

Dimensão (3): desenvolvimento das intervenções de marketing e da comunicação 

(etapas 7 e 8). Para esta última dimensão, dá-se um foco maior para a análise do 

impacto das estratégias e mensagens de comunicação sobre os resultados finais das 

campanhas de projetos de marketing social que é o foco principal deste trabalho. 

É importante sempre ressaltar, porém, que no marketing social não basta 

apenas ter uma proposta de comunicação bem estruturada se não vier acompanhada 

de uma proposta de intervenções de marketing igualmente robusta (desenvolvida ao 

longo das dimensões 1 e 2), ou seja, de forma geral, a comunicação e as propostas de 

solução de intervenção de marketing por si sós não são suficientes; por outro lado, 

juntas são muito poderosas. Diante desse fato, ir-se-á analisar também a relação entre 

a comunicação e as soluções de intervenção nos estudos de caos que serão utilizados 

na análise. Para tanto, foi definida uma matriz de dimensões, variáveis, seus respetivos 

itens de mensuração e os indicadores ligados aos mesmos (Quadro 2), para que seja 

possível analisar se existe uma relação lógica, pertinente e integrada (como deve ser) 

no desenvolvimento das três dimensões principais de um projeto de marketing social. 

Assim, é possível verificar se o desenvolvimento das mensagens de comunicação de 

um projeto de marketing social seguiu as orientações identificadas durante a análise 

de cenário, observando, consequentemente, também o seu respetivo impacto nos 
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resultados do projeto, para que seja possível obter a perceção de causa e efeito das 

mensagens sobre possíveis mudanças de comportamento identificadas, levando 

sempre em consideração a conjuntura na qual a mesma foi desenvolvida. 

Conforme proposto na metodologia, serão analisados fatores ligados a cada 

dimensão, análise esta que inclui a avaliação dos resultados obtidos pelas campanhas 

estudadas, para verificar se o planeamento e a execução do projeto (dando enfoque 

especial para o papel da comunicação dentro deste contexto) refletiram ou não na 

obtenção dos resultados planeados. Dentro deste contexto, a dimensão 1, que remete 

à análise de ambiente, é a mais importante, uma vez que as etapas que a constituem 

definem as bases e diretrizes do projeto como um todo, e isso inclui também aquelas 

que influenciam diretamente e definem a criação da comunicação. 

Cada dimensão macro constitui um conjunto de etapas diferentes essenciais a 

qualquer projeto de marketing social e que são extremamente relevantes para o 

desenvolvimento das estratégias e mensagens de comunicação. Como não poderia ser 

diferente, a análise da influência da comunicação nos resultados de campanha de 

marketing social precisa ser feita sob o prisma do paradigma da complexidade que dita 

as diretrizes de pesquisa deste trabalho, uma vez que só é possível fazer uma análise 

correta do seu impacto considerando-se os diferentes fatores independentes que 

formam o contexto social,  que estão interligados e formam uma só coisa, no caso 

deste trabalho, um contexto social específico que estimula a adoção de um 

determinado comportamento. 

 

4.1. Matriz de dimensões, variáveis e indicadores de análise de estudos 

de caso de marketing social 

A análise dos estudos de caso é feita sob a óptica dos projetos que deram certo 

e dos que não deram certo. A intenção é verificar os erros e os acertos que estão 

ligados ao desenvolvimento dos projetos, em especial aqueles ligados à criação das 

mensagens de comunicação da campanha (dimensão 3), analisando-os com os demais 

fatores que compõem o  contexto social sobre o qual se está atuando (dimensões 1 e 
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2), buscando identificar os pontos cruciais que determinam o desenvolvimento de 

mensagens de uma campanha “campeã” ou “derrotada” (principalmente aqueles 

ligados à análise exploratória inicial do contexto social). 

Sabemos também que no marketing social a comunicação nunca trabalha 

sozinha, ou seja, acreditar que apenas ela será a solução de um projeto de marketing 

social é raso e provavelmente não surtirá o efeito necessário. Diante desse contexto, a 

análise é toda feita considerando-se a relação direta da comunicação com os fatores 

essenciais para o sucesso de um projeto de marketing social definidos no benchmark. 

Segundo Cook et al. (2020:21): 

O segundo equívoco mais encontrado pelos especialistas em SM foi o de que a 

estratégia do programa de marketing social era mal desenvolvida. A maioria 

dos especialistas em SM que falou sobre problemas com desenvolvimento 

estratégico mencionou que abordagens estratégicas executadas por alguns 

profissionais para modificar comportamentos eram saturadas de comunicação. 

Alguns dos especialistas colocou isso em termos de que os programas 

enfocavam demais o P de Promoção do social marketing mix.42 

Existe, mundo afora, um entendimento equivocado e ainda muito difundido de 

que marketing social se resume à comunicação e outro mais errado ainda que o limita 

apenas ao fator publicidade da comunicação, ou seja, reduzindo o marketing social a 

apenas um item do fator comunicação, que é apenas uma fração do P de promoção. 

Sendo assim, sempre que falarmos a respeito de mensagens de comunicação de 

marketing social neste trabalho, estamos a falar das mensagens em sentido amplo, 

considerando o teor de seu conteúdo e os diversos meios e formatos através dos quais 

são distribuídos, incluindo aqueles feitos para compor cada solução pensada dentro do 

“p” de promoção e de outros “p” relacionados ao marketing social (ex: publicidade, 

material de apoio entregue em reuniões presenciais, conteúdo de campanha editorial 

 

42 Tradução livre do inglês: “The second mistake most often identified by the SM experts was that the 
social marketing program strategy was poorly developed. The majority of SM experts who spoke about 
problems with strategy development mentioned that strategic approaches taken by some social 
marketers to change behaviour are too communication-heavy. Some of the SM experts framed it in the 
sense that programs focus too much on the “Promotion” P of the marketing mix”. 
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e de posicionamento, entre outros). A perspetiva da comunicação sempre estará 

relacionada a campanhas que fazem parte de um projeto estruturado de marketing 

social, composto também por intervenções de marketing focadas na mudança de 

comportamento, estrategicamente pensadas para se atingir a mudança de 

comportamento pretendida, das quais a estratégia de comunicação e suas respetivas 

mensagens são parte indispensável do todo, mas nunca são o todo. 

Diante disso, fez-se necessária a criação de uma matriz de dimensões, variáveis 

e indicadores (Quadro 3) para que seja possível identificar e relacionar o fator 

comunicação aos demais fatores fundamentais que constituem as etapas das demais 

fases do projeto. Esse é o primeiro passo para que seja possível fazer uma avaliação 

global mais assertiva sobre como a comunicação pode ser desenvolvida com o intuito 

de gerar resultados mais efetivos em um projeto de marketing social. A matriz tem 

como base as variáveis definidas pelo benchmark feito por French e Blair-Stevens 

apud. French e Gordon (2015:29) já exposto neste trabalho (Quadro 2), a partir do qual 

foram criadas as diferentes dimensões 1, 2 e 3 de análise (referentes respetivamente à 

análise do contexto social, à definição da estratégia de marketing e ao 

desenvolvimento das intervenções de marketing e de comunicação), suas variáveis e 

seus fatores de mensuração. Por fim, foram definidos os diferentes indicadores usados 

para fazer a leitura dos objetos de análise definidos. 

Todos os pontos definidos na matriz estão ligados de forma direta ou indireta 

ao desenvolvimento das estratégias e mensagens de comunicação. Esta começa a ser 

desenvolvida de forma indireta já na dimensão 1, uma vez que a análise do contexto 

social define o entendimento sobre a situação e os públicos-alvo que o compõem, 

começando a indicar assim os melhores caminhos para se trabalhar de forma efetiva 

os esforços para a promoção da mudança de comportamento dos indivíduos. A 

dimensão 2 é extremamente importante para o desenvolvimento da comunicação, 

pois é ela quem define a estratégia base geral para os projetos de marketing social 

(que vai guiar tanto a criação das intervenções de marketing quanto as da 

comunicação), determinando a segmentação, targeting e posicionamento 

(acrescentado por mim dada a sua importância fundamental nos projetos de 
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marketing social, como vimos na pesquisa bibliográfica deste trabalho) a partir dos 

quais serão desenvolvidos o marketing mix. 

 

4.1.1. Os indicadores da análise 

Os indicadores seguem uma lógica de verificação que tem como foco entender 

se a compreensão ampla e correta do contexto social que envolve um projeto de 

marketing social é realmente usada na construção da estratégia de marketing e, 

consequentemente, na criação do material de comunicação da campanha utilizado 

para a divulgação de um projeto.  

É importante ressaltar novamente que é obrigatória a conexão lógica entre o 

produto ofertado pela intervenção, a estratégia e as mensagens de comunicação 

desenvolvidas para o projeto de marketing social, uma vez que a comunicação sem o 

apoio de uma proposta de intervenção robusta não é nada. Os indicadores das 

variáveis 7 e 8 (dimensão 3) buscam determinar não só se a comunicação e as 

intervenções foram desenvolvidas baseadas no trabalho desenvolvido nas dimensões 1 

e 2, mas também se existe uma conexão lógica entre o as soluções de marketing 

propostas e as mensagens de comunicação que a divulgam.  

Os indicadores referentes à dimensão 1 têm como função verificar se os 

projetos de marketing social cumpriram todas as etapas essenciais para o 

desenvolvimento de uma leitura correta do contexto social. Nesse grupo de variáveis, 

é necessário ter atenção especial às de número 2 e 3 (referentes respetivamente à 

realização de pesquisa e utilização da análise teórica de comportamento) que são 

aquelas responsáveis por gerar grande parte da informação sobre o entendimento do 

contexto social (fornecem, por exemplo, a “matéria-prima” para a criação de insights, 

que correspondem à variável 4 da mesma dimensão), sendo, ao mesmo tempo, as 

mais complexas e difíceis de se executar. Não à toa as variáveis 2 e 3 apresentam um 

número maior de indicadores dentro da dimensão 1. 

Já os indicadores ligados à dimensão 2 tem como papel fornecer dados que 

ajudem a compreender não só se os projetos cumpriram as etapas estratégicas 5 e 6 
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que o compõem, mas principalmente se o fizeram tomando como base as informações 

levantadas na fase anterior, que são as mais importantes para o desenvolvimento do 

projeto como um todo. O desenvolvimento da segmentação, dos targets, do 

posicionamento e do mix de marketing precisa ser feito baseado em informações 

sólidas levantadas durante a execução das etapas que compõem a dimensão 1 de 

análise. Por isso, os indicadores pretendem verificar não só a existência dessas 

variáveis, mas também se as mesmas foram feitas baseadas nas informações 

levantadas na primeira dimensão de análise. 

O intuito é ver se os parâmetros definidos para o desenvolvimento de um 

projeto de marketing social eficiente foram cumpridos, o que inclui analisar o processo 

de criação do material de comunicação e a importância da mesma dentro de projetos 

dessa natureza. 

De uma forma geral, os indicadores definidos para este trabalho buscam, por 

um lado, de uma forma técnica, levantar se os projetos cumpriram os requisitos 

básicos de uma campanha de marketing social (de acordo com o benchmark tido com 

referência), e por outro verificar também se os mesmos foram desenvolvidos dentro 

da sequência lógica de planeamento e execução de projetos definida pelos académicos 

do marketing social e explorada durante a pesquisa bibliográfica deste trabalho. 

Segundo French e Gordon (2015:324): 

Como foi descrito no Capítulo 5, o desenvolvimento de estratégias tipicamente 

consiste em três conjuntos principais de ações e decisões. Primeiro, o processo 

de análise estratégica para entender o ambiente de operação e as capacidades 

internas de metas de políticas da organização. Depois vem uma série de 

processos de escolha para selecionar a abordagem estratégica mais adequada. 

Finalmente, a estratégia envolve o desenvolvimento de planos para assegurar a 

execução efetiva, a coordenação e a revisão da estratégia. Todas as três tarefas 
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são iterativas por natureza mais do que empreendidas de maneira simples, 

mecanicista e linear.43 

O posicionamento exibido acima define a essência da análise proposta por este 

trabalho, desenvolvida a partir das informações obtidas de casos reais e organizadas 

na matriz de dimensões, variáveis e indicadores descrita nas linhas anteriores, que 

permite uma análise dos aspetos relacionados ao planeamento e execução dos 

projetos de marketing social e suas soluções de comunicação, desde a análise do 

contexto social (primeiro cluster descrito na citação acima — correspondente à 

dimensão 1 de análise deste trabalho) ao desenvolvimento da estratégia de marketing 

e das propostas de intervenção de marketing e de comunicação (clusters 2 e 3 

descritos na citação acima — correspondentes às dimensões 2 e 3 deste trabalho). 

Essa análise é feita sob a óptica da integração das diferentes dimensões que compõem 

o projeto como um todo, complexo como a natureza do seu objeto de estudo 

naturalmente o determina, mas perfeitamente organizável e gerenciável assim como 

vamos ver na análise dos cases de sucesso a seguir. 

 

4.2. Casos de estudo de marketing social: uma análise da eficiência da 

comunicação a partir de casos de sucesso e de insucesso 

Os projetos de marketing social se materializam para o mundo e, 

consequentemente, para o seu público-alvo, por meio das soluções de intervenção de 

marketing e de comunicação propostas a partir de uma estratégia de marketing 

previamente definida. Esta, por sua vez, é desenvolvida tendo como base uma análise 

de contexto social. Em um mundo onde somos cada vez mais bombardeados por 

diferentes fontes de informação a toda hora, em qualquer lugar, temos ainda outro 

 

43 Tradução livre do inglês: “As described in Chapter 5, strategy development typically consists of three 
main clusters of actions and decisions. First is the process of strategic analysis to understand the 
operating environment and internal capabilities and policy goals of the organisation. Next comes a set of 
choice processes to select the most appropriate strategic approach. Finally strategy involves the 
development of plans to ensure the effective execution, coordination and review of the strategy. All 
three of these tasks are iterative in nature rather than being undertaken in a simple mechanistic linear 
fashion”. 
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fator desafiante, tradicional ao mundo da comunicação, que é falar a mensagem certa 

de acordo com o perfil do seu público-alvo. Para conseguir ter sucesso ao enfrentar 

esses dois empecilhos, é necessário procurar ser o mais eficiente possível, e isso só 

ocorre quando se entende a fundo o contexto social que envolve uma campanha de 

comunicação. Essa é uma premissa básica de qualquer projeto de marketing social 

(como já foi defendido neste trabalho na sessão “pesquisa bibliográfica”) e que foi 

seguida à risca nos casos de estudo de sucesso analisados neste trabalho, mas que não 

foi bem executada nos exemplos de casos malsucedidos estudados.  

Os casos de sucesso foram extraídos do repositório de cases do National Social 

Marketing Center (NSMC), o centro de excelência para marketing social no Reino 

Unido, que implementa projetos dessa natureza ao redor do mundo. Vale lembrar que 

o NSMC não foi o responsável por executar os projetos analisados, os mesmos foram 

executados por outras instituições mundo à fora e o conteúdo dos cases apenas foi 

organizado pelo NSMC com o intuito de oferecer conteúdo sobre marketing social para 

consulta, que ofereça informações que podem ser utilizadas como referência para a 

execução de futuros projetos. Segundo o site da NSMC, o conteúdo produzido pela 

instituição é “a primeira coleção de estudos de caso inteiramente baseados em 

pesquisas para aprimorar o sucesso do marketing social, ShowCase apresenta projetos 

que usaram marketing social para atingir mudanças reais de comportamento” (NSMC; 

2020)44, evidenciando o caráter informacional. É importante usar como fonte de 

análise de dados conteúdos sobre a avaliação e descrição de casos produzido por uma 

organização independente, pois isso garante que a análise seja imparcial, tendo como 

norte os preceitos técnicos e teóricos do marketing social. 

Intencionalmente, foram escolhidos para análise cinco casos de marketing 

social executados em diferentes partes do mundo (apenas um país se repete). Isso foi 

feito justamente para verificar se os princípios básicos de planeamento e execução de 

um projeto de marketing social bem-sucedido segue um mesmo padrão, 

 

44 Tradução livre: “the first collection of fully-researched case studies to enhance social marketing 
success, ShowCase features projects that have used social marketing to achieve real changes in 
behaviour”. 
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independentemente de onde seja implementado e de qual instituição o execute. Os 

casos analisados foram listados no Quadro 4. 

Já os erros ligados a casos de insucesso apresentaram problemas graves que 

impactaram negativamente o desenvolvimento das campanhas de marketing social da 

qual faziam parte, indicando a presença principalmente de alguns fatores gerenciais 

capitais relacionados à análise do contexto social que acabaram implicando no 

desenvolvimento falho desta etapa tão crucial para os projetos voltados para 

promover mudanças de comportamento. É muito importante ressaltar esse fato 

porque à primeira vista parece óbvio e natural que uma análise de contexto social 

bem-feita vá possibilitar a criação de mensagens de comunicação criativas e eficientes, 

mas a pesquisa mostrou que existem fatores gerenciais ligados ao projeto e outros 

fatores externos que podem fazer com que as mensagens criadas não sejam criativas e 

eficientes, mesmo o projeto tendo uma leitura inicial do contexto social bem-feita.  

A análise dos cases, tanto os de sucesso como os de insucesso, forneceram 

respostas valiosas aos objetivos de pesquisa deste trabalho, contribuindo de forma 

significativa para a verificação da hipótese. Com as informações obtidas foi possível 

avaliar as demandas de investigação definidas para o objetivo geral do projeto, que 

define como meta principal: 

• Objetivo geral: Verificar se uma análise consistente do contexto social geral 

sobre o qual se está atuando implica na criação de estratégias e mensagens de 

comunicação mais criativas, inovadoras e principalmente eficientes. 

A melhor forma de fazer a leitura dos resultados referentes ao objetivo geral (e 

consequentemente verificar também se hipótese de pesquisa é verdadeira) é 

analisando os resultados dos objetivos específicos que o compõem. A análise referente 

a cada um dos objetivos específicos definidos fornece aos poucos as respostas para a 

demanda imposta pelo objetivo geral. A pesquisa faz uso do paradigma da 

complexidade, ao analisar o todo a partir das diferentes partes que o compõem (que 

por sua vez é formada também por elementos diferentes), levando em consideração 

principalmente os fatores que os conectam de forma lógica e a relação de 
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interdependência entre eles. Abaixo seguem os objetivos específicos do projeto, que 

vão guiar a análise de resultado dos cases:  

1. Verificar o nível de profundidade das informações sobre o contexto social que é 

disponibilizada para o desenvolvimento das mensagens de comunicação de um projeto 

de marketing social; 

2. Verificar se o conteúdo das mensagens usadas nas campanhas de marketing social 

está de acordo com o contexto social que as envolve; 

3. Fazer uma análise de resultados de campanhas já realizadas por outras instituições 

para verificar se a estratégia e mensagens da comunicação criadas ajudaram a atingir 

os resultados esperados. 

 

4.2.1. Cases de sucesso: soluções de intervenção de marketing e de comunicação 

eficientes são pautadas por uma análise de cenário profunda, consistente e 

que evolui ao longo do projeto 

Conforme já explicitado anteriormente, um projeto de marketing social é 

composto por três esferas principais (dimensões 1, 2 e 3) que se interrelacionam e a 

análise feita neste trabalho segue esse conceito. O desenvolvimento das mensagens de 

comunicação foi analisado através de uma perspetiva pautada pelo paradigma da 

complexidade, ressaltando principalmente os fatores relacionados a análise do 

contexto social e o desenvolvimento da estratégia de marketing e comunicação 

baseada naquela. Tudo isso sob um contexto de interação constante entre as 

diferentes dimensões analisadas e não de execução linear das mesmas. Agora vamos 

verificar como essa interação contribuiu para a análise dos objetivos específicos e 

consequentemente ajudou também a se chegar à uma conclusão final sobre o objeto 

de investigação proposto pelo objetivo geral 1 deste trabalho. 
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4.2.1.1 Análise objetivo específico 1: nível de profundidade das 

informações sobre o contexto social disponibilizadas para o 

desenvolvimento das mensagens de comunicação de um projeto 

de marketing  social 

A análise do nível de profundidade das informações levantadas sobre o 

contexto social é um ponto crucial da pesquisa e remete mais especificamente à 

observação dos resultados obtidos com as variáveis 2 e 3 da dimensão 1 

(respetivamente aplicação de pesquisa do consumidor e de pesquisa de pré-teste e 

uso de teoria para estruturar a análise do contexto social). A análise dessas duas 

variáveis permite a leitura e avaliação do quão profunda foi a análise prévia do 

contexto social que é a base para o desenvolvimento de toda a estratégia de 

marketing e comunicação. 

Variável 2 – Aplicação de pesquisa do consumidor e de pesquisas de pré-testes 

A pesquisa indicou que nos casos analisados a premissa básica de se fazer uma 

análise profunda e detalhada da conjuntura social antes do início do planeamento foi 

fielmente seguida. Em todos os casos foram identificadas, assim como determina a 

literatura, a realização de uma pesquisa formativa densa, com o trabalho de 

investigação desta última se dividindo em dois focos: investigação exploratória para 

compreender melhor o público-alvo dentro do contexto de mudança de 

comportamento sobre o qual se está trabalhando e investigação prévia de 

comunicação, com foco em refinar as propostas de comunicação e suas respetivas 

mensagens antes do seu lançamento efetivo.  

Além disso, foi observado também em todos os casos analisados a aplicação de 

pesquisa investigativa de comunicação (que foi realizada durante a campanha), com o 

intuito de monitorar e ajustar as mensagens da campanha à medida que os projetos 

evoluem, de forma que se possa manter as mensagens de comunicação sempre 

relevantes, aumentado assim as chances de sucesso da campanha. Por fim, como era 

de se esperar, todas as campanhas fizeram uso de uma pesquisa de avaliação final 

para medir o real impacto do trabalho realizado, verificando principalmente se os 
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objetivos comportamentais propostos foram atingidos. No Quadro 5, apresentamos os 

diferentes tipos e técnicas de pesquisa utilizadas nas campanhas estudadas. 

Podemos ver no Quadro 5 que a pesquisa formativa foi usada extensivamente 

em todos os casos estudados. Foram aplicados diferentes tipos de técnicas de 

pesquisa, específicos ao contexto de cada campanha, e algumas outras mais 

tradicionais e comuns a todos os casos como revisão de literatura e desk research. 

Aquela normalmente explora as bases teóricas que envolvem o comportamento e o 

público-alvo em questão; esta, por sua vez, investiga trabalhos já realizados para 

identificar as melhores práticas e as armadilhas que podem existir na execução de um 

projeto com características parecidas. Esse fato foi explicitado na análise da campanha 

VERB (NSMC — Verb Full Case Study:3) descrita abaixo.  

A pesquisa formativa começou com uma extensa revisão de literatura para 

entender o público-alvo primário. Profissionais de estratégia de campanha se 

esforçaram para entender as atitudes de pré-adolescentes, bem como crenças 

e percepção do mundo. Uma descoberta essencial da revisão de literatura foi a 

associação entre as mudanças físicas e emocionais de pré-adolescentes e suas 

necessidades de desenvolvimento de identidade própria, gostos e preferências. 

Desk reviews de outras campanhas que também tinham pré-adolescentes como 

alvo também foram conduzidas, a fim de ajudar os profissionais a entender 

como os profissionais do marketing comercial vendem produtos para essa faixa 

etária.45 

Além dessas duas técnicas principais de pesquisa (revisão de literatura e desk 

review), as demais técnicas usadas nos casos analisados ajudam a entender melhor a 

necessidade de se fazer uso de variadas ferramentas para que se tenha uma noção 

exata sobre o contexto social antes de se iniciar qualquer atividade de planeamento. 

 

45 Tradução livre: ”Formative research began with an extensive literature review to understand the 
primary target audience. Campaign strategists endeavoured to learn about tweens' attitudes, beliefs 
and perceptions of the world around them. A key finding from the literature review was the physical and 
emotional changes associated with being a tween and tweens' needs to develop their own identity, likes 
and preferences. Desk reviews of other campaigns that targeted tweens were also conducted to help 
planners understand how commercial marketers sell their products to tweens”. 
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Os resultados explicitados no Quadro 4 comprovam que as campanhas de sucesso 

analisadas fizeram de fato um processo de investigação por pesquisa profundo, como 

deve ser, e pautado por diferentes técnicas de pesquisa, como: target market research 

(Think), entrevistas qualitativas em profundidade (Verb, Hora H e It’s Not Ok) e brand 

modeling (Truth). 

É muito importante notar que a fase de pesquisa formativa realmente é a que 

mais concentra os esforços investigativos, dada a sua natureza exploratória. Por outro 

lado, constatou-se também que aplicar a pesquisa (ainda mais às referentes ao 

contexto da comunicação e suas respetivas mensagens) somente na fase inicial ou final 

do trabalho (voltada para a verificação de resultados) não é suficiente. Aplicar a 

pesquisa também durante o desenvolvimento do trabalho é extremamente 

importante principalmente no contexto do marketing social, onde a comunicação 

exerce um fator de extrema importância, uma vez que toda mudança de 

comportamento inicia seu longo processo de concretização através da comunicação 

transmitida ao público-alvo. Essa linha de pensamento é corroborada pela análise da 

campanha Truth, que diz que “Truth® está constantemente avaliando suas campanhas 

para ver como adolescentes estão reagindo às mensagens e às abordagens. Truth® 

tem um longo histórico de inovação e criatividade e continuará a experimentar, 

monitorar, avaliar a eficácia de novas iniciativas e fazer mudanças para sua abordagem 

quando necessário para assegurar que a campanha continue relevante para a 

juventude e efetivamente funcione”46. As mensagens que compõem os materiais de 

comunicação precisam ser avaliadas ao longo da execução da campanha para que 

possam continuar a serem atrativas e efetivas. 

Diante dos fato expostos, podemos concluir que as campanhas bem-sucedidas 

analisadas realmente se basearam por um trabalho de pesquisa profundo e extenso, 

que tem como foco não só extrair as informações mais profundas e necessárias à 

 

46 Tradução livre: “truth® is constantly evaluating its campaigns to see how teens are responding to its 
message and approach. truth® has a long track record of innovation and creativity and will continue to 
experiment, monitor, assess the efficacy of new initiatives, and make changes to its approach as 
necessary to ensure the campaign stays relevant with young people and works effectively”. 
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execução de qualquer projeto de marketing social, como também mostram a 

necessidade de fazê-lo de forma contínua, isto é, antes, durante e depois do projeto, 

para compreender a evolução do entendimento do público-alvo em relação às 

mensagens e intervenções de marketing propostas pela campanha. Dessa forma, é 

possível continuar a entender a fundo o contexto social em que se está trabalhando, 

ajustando e melhorando as soluções de marketing social para que as mesmas sejam 

cada vez mais efetivas. 

Variável 3 – Uso de teoria para estruturar a análise do contexto social.  

Conforme abordado na sessão de pesquisa bibliográfica, mais especificamente 

no item 3.1.1, o uso de teoria ajuda a estruturar a análise do contexto social e forma, 

junto com a variável pesquisa, a base da análise do contexto social. A análise teórica de 

comportamento é extremamente importante para o marketing social devido à 

natureza complexa do seu objeto de estudo (mudança de comportamento dos 

indivíduos), que demanda com frequência que o problema a ser solucionado seja 

analisado a partir de diferentes ângulos, nomeadamente aqueles definidos por French 

e Gordon (2015:213) referentes a aspetos individuais, interpessoais, comunitários, de 

sistemas sociais (que lidam com múltiplos fatores que influenciam o comportamento 

do indivíduo) e aqueles focados na mudança de comportamento dentro do contexto 

de campanhas voltadas para a promoção de hábitos de saúde. 

A pesquisa realizada neste trabalho indicou que a outra premissa fundamental 

para se ter uma boa análise de contexto social, que é a análise teórica do 

comportamento, também foi explorada de forma significativa em todos os casos de 

sucesso analisados. Isso quer dizer que não só se fez o uso da teoria, como também se 

seguiu o princípio de ecletic theorizing (descrito no item 3.1.1), que diz que uma 

análise teórica correta deve usar de preferência duas ou mais teorias que analisam o 

comportamento em questão, e através de diferentes níveis (ex: pessoal e 

comunitário), uma vez que todas mudança de comportamento está inserida dentro de 

um contexto mais amplo, complexo, sobre os quais incidem diferentes fatores que não 

podem e nem devem ser ignorados.  O Quadro 6 exemplifica bem esse contexto. 



106 

Como se pode observar, todas as campanhas usaram pelo menos duas teorias 

para pautar a análise de comportamento em suas respetivas campanhas. Os tipos de 

teorias utilizadas podem variar de uma campanha para outra, o que é perfeitamente 

normal e aconselhável, visto que cada projeto tem seus contextos sociais específicos, 

com características próprias, que demandam bases de análises teóricas diferentes. 

Estranho seria utilizar sempre as mesmas teorias para todos os casos; assim, estaria 

sendo cometido um dos erros mais graves na gestão de projetos de marketing social (e 

de qualquer vertente do marketing), que é tratar todo e qualquer problema com o 

mesmo remédio, sem levar em consideração suas especificidades. 

Da mesma forma que não se pode tratar todos os casos com a mesma solução 

em face do caráter limitador e prepotente deste comportamento, é necessário 

também ser inclusivo e não restritivo durante a aplicação da teoria para complementar 

a análise do contexto social. Os dados de pesquisa mostram justamente isso e esse 

fato tem uma razão de ser; é preciso tentar entender como os indivíduos se 

comportam levando em consideração os fatores pessoais, sociais e ambientais 

relacionados a um comportamento específico dos mesmos, ou seja, é preciso incluir 

diferentes ângulos de visão na análise teórica realizada, seguindo a ideia do paradigma 

da complexidade. Existem uma série de fatores independentes que se interrelacionam 

formando uma só coisa (uma forma de se comportar que é alvo das ações de 

marketing social), e eles não podem ser analisados isolados um do outro, é necessário 

verificar qual é a relação existente entre eles. Por isso se justifica o uso de diferentes 

teorias que analisam uma situação a partir de níveis distintos, sobre os quais incidem 

um determinado comportamento. Sendo assim, os casos analisados seguiram os 

preceitos básicos da análise teórica (definidos no item 3.1.1 e resumido nas linhas 

anteriores), sendo plurais quanto ao uso de teorias, buscando sempre obter uma visão 

ampla do contexto social (a níveis individuais, coletivos e ambientais), observando as 

características próprias de cada caso. 

Após a análise das pesquisas e teorias utilizadas para definir o contexto social 

dos casos de sucesso estudados, chegamos à conclusão de que de fato as campanhas 

de marketing social quando bem-sucedidas seguem os mesmos preceitos definidos 
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pela teoria dessa área de estudos. Uma análise de contexto social consistente é o 

primeiro passo para a criação de mensagens de comunicação criativas, inovadoras e 

eficientes e isso foi mostrado tanto pela pesquisa bibliográfica, quanto pela pesquisa 

documental executada neste trabalho. No entanto, isso não é suficiente para definir 

que a análise do contexto social está finalizada e completa, ainda existe um ponto 

muito importante a ser verificado para que o estudo da conjuntura social fique 

completo: verificar se o trabalho investigativo realizado pelas variáveis 2 e 3 da 

dimensão 1 gerou os insights necessários (e tão valiosos) para a realização de um 

planeamento consistente. Isso será analisado logo a seguir. 

Variável 4 – Insights aplicados durante o planeamento da estratégia de marketing. 

Os insights são a cereja do bolo da análise do contexto social, são eles que 

fornecem algumas das informações mais valiosas e reveladoras a serem usadas no 

planeamento da estratégia de marketing social e na criação das mensagens de 

comunicação da campanha, não à toa compõem uma das variáveis fundamentais 

necessárias a qualquer projeto desta natureza. A obtenção de insights a partir da 

realização da análise teórica de comportamento e da pesquisa formativa é um dos 

objetivos máximos relacionados a estas duas últimas, conforme destacado no item 

3.1.2 da pesquisa bibliográfica. Uma análise de contexto social da qual não se extrai 

nenhum insight muito provavelmente é uma análise rasa, que não oferece um amplo 

entendimento sobre a situação sobre a qual se vai atuar, configurando inclusive, de 

certa forma, um indicador informal de um estudo de conjuntura falho, que limita o 

poder de efetividade do projeto de marketing social como um todo.  

Os resultados da pesquisa realizada com os estudos de casos selecionados 

felizmente mostram que a análise do contexto social foi bem-feita (vide dados de 

pesquisa referentes às variáveis 2 e 3). Logo, em todas as pesquisas, foram obtidos 

insights valiosos e extremamente úteis para o desenvolvimento das dimensões 2 e 3 

da análise, como veremos logo mais à frente. Podemos destacar alguns dos insights 

obtidos com a pesquisa aplicada, conforme descrição abaixo. 
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• Campanha 1: Think (NSMC - Think Summary). 

“O principal insight que veio de pesquisa extensa (pesquisa de target) com esse 

público-alvo específico sobre o que poderia persuadi-los a não beber mais de 

um pint antes de dirigir foi que esse comportamento era tido como algo que 

levaria a consequências negativas imediatas e significativas para eles 

individualmente. Então, para essa campanha, o time decidiu reestruturar as 

consequências de beber e dirigir do malefício causado aos outros para os 

malefícios causados à pessoa que dirige — isto é, que terão ficha criminal, 

pontos e suspensão da carteira.”47 

• Campanha 2: Verb (NSMC - Verb Summary). 

“Pré-adolescentes estão cada vez mais independentes e autônomos. Os 

mundos de seus amigos e colegas são cruciais para esse processo de 

individualidade e separação. Portanto, os benefícios do desenvolvimento social 

e da autodescoberta são motivadores poderosos. Atividades associadas ao 

desenvolvimento pessoal e social são imediatamente mais atraentes para pré-

adolescentes.”48 

• Campanha 3: Hora H (NSMC - Truth Summary). 

“Pesquisadores identificaram indivíduos que questionavam as visões 

dominantes sobre masculinidade. Esses homens geralmente mostravam um 

nível mais elevado de autorreflexão nas entrevistas, alguma consciência sobre 

os benefícios pessoais de acolher a equidade entre os gêneros e normalmente 

tinha outras pessoas a sua volta — seus parentes, seus colegas ou grupos 

 

47 Tradução livre do inglês: “The key insight derived from extensive research (target market research) 
with this specific target audience about what might persuade them not to drink more than one pint 
before driving was that this behaviour was perceived to lead to immediate and substantial negative 
consequences for them personally. So for this campaign the team decided to reframe the consequences 
of drink driving from the harm it causes to others to the harm it causes the driver — namely, that they 
will have a criminal record, points on their licence and will be suspended from driving”. 
48 Tradução livre do inglês: “Tweens are increasingly independent and selfdefining. Their peer and 
friendship worlds are crucially important in this process of individuation and separation. Therefore, the 
benefits of social development and self-discovery are powerful motivators. Activities that are associated 
with social and personal development are immediately more attractive to tweens”. 
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valorizados por eles ou homens adultos — que exemplificavam atitudes e 

comportamentos igualitários.”49 

• Campanha 4: Truth (NSMC - Truth Summary). 

“O público-alvo queria tomar suas próprias decisões e não queriam ser julgados 

por consumirem tabaco.”50 

• Campanha 5: It’s Not OK (NSMC - It’s Not OK Summary). 

“Neozelandeses não tinha um entendimento claro da natureza e da 

abrangência da violência familiar.”51 

A partir dessa amostra de insights obtidos após a análise do contexto social dos 

casos de estudo analisados, podemos ver uma utilidade geral para os insights 

extremamente relevante para o planeamento das campanhas. Mesmo já tendo 

levantado, de forma geral, durante a execução das variáveis 2 e 3 (pesquisa e teoria), 

dados sobre as características do público-alvo e como os mesmos agem em relação ao 

comportamento que se pretende promover, os insights revelam informações que 

indicam de maneira bem específica possíveis formas de lidar e abordar o assunto 

tratado pela campanha. 

Os insights indicam o caminho certo para a construção do conteúdo das 

mensagens de comunicação, podendo apontar também diferentes caminhos para 

abordar o assunto junto ao público-alvo. Por exemplo, o insight da campanha Hora H 

listado acima identificou o grupo de homens que tem consciência sobre a questão da 

violência doméstica como um canal a ser usado em uma das estratégias de marketing 

da campanha (advocacy). 

 

49 Tradução livre do inglês: “Researchers identified individuals who questioned the prevailing views 
about manhood. These men generally showed a high degree of selfreflection in the interviews, some 
awareness of the personal benefits of embracing gender equality, and usually had others around them - 
family members, a valued peer or peer group, or an adult male - who modelled gender-equitable 
attitudes and behaviours”. 
50 Tradução livre do inglês: “The target audience wanted to make their own decisions and did not want 
judgements to be made about their own tobacco use”. 
51 Tradução livre do inglês: “New Zealanders had no clear understanding of the nature and scope of 
family violence”. 
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O marketing social trabalha para promover a mudanças de comportamento, 

cujos os motivos que influenciam a tomada de decisão têm um caráter extremamente 

subjetivo e de certa forma oculto, uma vez que não há como entrar dentro da cabeça 

dos indivíduos para saber os fatores que realmente os levam a se comportar de 

determinada maneira. Esse é motivo pelo qual os insights são tão valiosos, pois eles 

trazem para fora, levam ao conhecimento dos profissionais de marketing social, os 

verdadeiros motivos e fatores internos aos indivíduos que influenciam o 

comportamento dos mesmos (seja a nível pessoal, interpessoal, comunitário ou 

ambiental) e isso só é possível com a realização de uma análise teórica de 

comportamento e de uma aplicação de pesquisa formativa consistente. Nesta parte do 

trabalho, foi mostrado que todos os casos analisados chegaram a insights relevantes 

relacionados a seus respetivos públicos-alvo. Logo, podemos afirmar também que a 

análise teórica de comportamento e aplicação de pesquisa foram bem-feitas. 

Diante disso, chega-se à conclusão de que a análise do contexto social 

(dimensão 1) seguiu o que é proposto pela teoria do marketing social, mostrando que 

os casos de sucesso estudados fizeram uma leitura consistente do ambiente sobre o 

qual atuaram, disponibilizando informações consistentes para serem usadas no 

desenvolvimento da comunicação (constatando o que foi demandado pelo objetivo 

específico 1). Agora, vamos verificar se essa análise contribui de fato para a criação de 

mensagens criativas, inovadoras e eficientes, ajudando de forma relevante a atingir os 

objetivos de mudança de comportamento traçados para cada projeto. 

 

4.2.1.2 Análise objetivo específico 2: Análise do conteúdo das 

mensagens usadas nas campanhas de marketing  social e sua 

pertinência ao contexto social que as envolvem  

Apesar de parecer lógica a relação de causa e efeito entre uma análise de 

contexto social bem-feita (dimensão 1) e o desenvolvimento de mensagens de 

comunicação bem estruturadas e relevantes (dimensão 3), é necessário verificar 

também se as mensagens de comunicação criadas foram alinhadas à definição 
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estratégica de segmentação, targeting e posicionamento, que fazem parte da 

estratégia de marketing (variável 5, dimensão 2). É preciso haver uma ligação lógica 

entre as três fases para se chegar a criação de mensagens criativas, inovadoras e 

eficientes, as três dimensões precisam estar interligadas para que a comunicação 

desenvolvida sirva ao propósito da campanha de marketing social. Caso isso não 

ocorra, as chances de o material de comunicação ser pouco relevante para o público-

alvo e, consequentemente, de ser ineficiente, são muito altas. 

Diante disso, será analisado não só se as mensagens produzidas para as 

campanhas de marketing social selecionadas (dimensão 3) seguem o direcionamento 

do contexto social definido durante a execução da dimensão 1, como também será 

analisado também se o material usado na comunicação está em consonância com as 

diretrizes estratégicas de marketing que compõem a variável 5 da dimensão 2. Assim, 

será possível analisar a existência de uma cadeia lógica entre as três dimensões, fato 

esse que culmina com a criação de mensagens de comunicação pertinentes (criativas e 

inovadoras) ao universo do público-alvo da campanha, potencializando a capacidade 

de mudança de comportamento promovido por uma campanha de marketing social. 

Nesta etapa, serão analisadas a variável 5 (aplicação dos princípios de 

segmentação, targeting e posicionamento), que pertence a dimensão 2; variável 7 da 

dimensão 3 (identificar as trocas motivacionais atrativas para os targets da 

campanhas) e a sua mensuração de variável 1 (relevância da troca motivacional 

proposta ao público-alvo) e a variável 8 também da dimensão 3 (avaliar a promoção da 

infocomunicação do comportamento desejado como uma opção competitiva ao 

comportamento que se pretende combater), mais especificamente a mensuração de 

variável 1 (análise do conteúdo das mensagens da campanha e sua adequação ao 

público-alvo). 

Variável 5 – Aplicação dos princípios de segmentação, targeting e posicionamento 

Nesta etapa será analisada a variável 5. Para verificar se os princípios de 

segmentação, targeting e posicionamento foram aplicados nos casos de estudos 

analisados, foi feito o cruzamento de informações entre os itens referentes às duas 
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mensurações de variáveis que compõem esta análise, respetivamente: (1) Definição da 

segmentação de público, dos targets e do posicionamento da campanha; (2) Processo 

de definição da segmentação, targeting e posicionamento. 

O primeiro se refere à constatação de que os casos analisados determinaram 

uma segmentação, targets e um posicionamento para a estratégia de marketing e 

comunicação a ser utilizada na campanha. Como era de se esperar todos os casos 

estudados definiram esses itens em seus respetivos planeamentos de marketing, afinal 

de contas os princípios trabalhados pela variável cinco estão entre os mais difundidos 

dentro do universo do marketing como um todo (do comercial ao social), de certa 

forma podemos dizer que constituem parte da fundação dessa disciplina de estudo. 

Por serem tão triviais ao dia a dia do marketing, o que nos interessa saber não é se os 

casos de estudo definiram esses pontos em seus projetos, mas a forma como o 

fizeram. A grande questão é verificar se a definição da segmentação, do targeting e do 

posicionamento foi feita com base na análise do contexto social (dimensão 1), ou se a 

mesma foi feita com base na perceção dos especialistas de marketing social (seja por 

completo, ou em partes) que conduzem a campanha. É sabido, como já foi exposto 

neste trabalho, que a pesquisa tem justamente a função de guiar o desenvolvimento 

do planeamento das estratégias de marketing e comunicação. Caso os responsáveis 

pelo projeto decidam por sobrepor a sua visão sobre àquela definida pela análise do 

contexto social, então a definição dos itens que compõem a variável 5 corre grande 

risco de ficar desconexa com o restante do trabalho. 

Dentro desse contexto, foi feito o cruzamento das informações citadas acima 

com aquelas oriundas da mensuração de variável 2 (também pertencente à variável 5), 

que se refere justamente ao processo utilizado para definir a segmentação, o targeting 

e o posicionamento. No Quadro 7 podemos ver uma amostra do cruzamento de 

informações, tal qual como descrito. 

A construção da base da estratégia de marketing (variável 5) foi feita 

totalmente pautada nas informações levantadas durante a análise do contexto social. 

Os dados apresentados no Quadro 7 nos confirmam que as campanhas estudadas 

neste trabalho realmente aplicaram a teoria na execução de seus projetos. A 
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determinação dos itens que definem a variável 5 é essencial para o desenvolvimento 

da comunicação por isso é tão importante constatar que os mesmos foram definidos 

de acordo com a análise consistente do cenário social. Isso garante que as mensagens 

de comunicação sejam pensadas realmente para o público certo, do jeito certo, a 

partir do conhecimento de fato das suas necessidades e características. 

Variável 7 – Identificar as trocas motivacionais atrativas para os targets das 

campanhas (apenas análise do item 1 da mensuração da referida variável) 

A variável 7 é extremamente importante para o contexto da produção das 

mensagens, consequentemente também o é para a análise de pertinência do conteúdo 

das peças de comunicação das campanhas estudadas, objetivo máximo da investigação 

do item 4.2.1.2. Analisar a relevância da troca motivacional proposta ao público-alvo 

através das intervenções de marketing e principalmente as de comunicação 

(mensuração de variável 1 da variável 7) é o primeiro passo para verificar se as 

mensagens de comunicação das campanhas são realmente eficientes. 

As propostas de trocas motivacionais estão estritamente ligadas às definições 

de segmentação, targeting e posicionamento (variável 5), que são baseadas na análise 

de contexto social (dimensão 1), mantendo assim uma linha de raciocínio lógico que 

precisa ser preservada à medida que o desenvolvimento da estratégia de marketing e 

suas mensagens de comunicação vão ganhando corpo. O indicador utilizado para 

realizar a aferição do item mensuração de variável 1 é a identificação de propostas de 

trocas motivacionais baseadas nas barreiras e motivações à adoção do 

comportamento pelo público-alvo. Estas duas últimas (barreiras e motivações) são 

muito relevantes para a leitura do indicador, pois as trocas motivacionais nas 

campanhas normalmente são propostas dentro de um contexto de competição 

(comportamento atual indesejado versus comportamento ideal que está sendo 

promovido). Nas palavras de Lefbvre (2013:300), “a intervenção considera 

comportamentos conflitantes ou mensagens que possam influenciar o público-alvo a 



114 

não executar o comportamento desejado”52. Logo identificar as barreiras e motivações 

que influenciam uma troca motivacional é extremamente importante. 

Em todos os casos de estudo analisados, as barreiras e as motivações foram 

claramente definidas a partir do uso de pesquisa. Desse modo, as propostas de trocas 

motivacionais para incentivar a adoção de um comportamento ideal em detrimento de 

um prejudicial foram todas pertinentes, representando um grande ativo intangível a 

ser utilizado na produção das mensagens de comunicação da campanha. Os trechos 

destacados abaixo exemplificam muito bem esse fato. 

• Campanha 1: Think  

“As campanhas THINK! também evoluíram de apenas apresentar fatos para 

afetar públicos-alvo, sendo mais abertas para o custo emocional de 

comportamentos arriscados nas estradas. A maior barreira para mudar o 

comportamento nas estradas é o hábito enraizado. THINK! então buscou um 

gancho emocional para mudar o comportamento e trazer um benefício 

emocional para que o comportamento — e hábito — mude” NSMC (Think Full 

Case Study:2)53. 

• Campanha 2: Verb 

“VERB™ foi planeado para minimizar os obstáculos para a prática de atividade 

física e para motivar pré-adolescentes a buscar oportunidades de explorar suas 

metas e desenvolver suas habilidades. Por exemplo, autoestima e 

autoconfiança são fatores-chave quanto aos pré-adolescentes tentarem ou não 

novas atividades. Por essa razão, VERB™ tentou melhorar autoestima ao 

 

52 Tradução livre: “the intervention considers competing behaviors or messages that may influence the 
target audience to not perform the desired behavior”. 
53 Tradução livre do inglês: “THINK! campaigns also evolved from simply presenting facts to trying to get 
under the skin of target audiences, by being more overt about the emotional price paid through risky 
road behaviour. The biggest barrier to changing road safety behaviour is engrained habit. THINK! 
therefore strived to find an emotional hook to change behaviour and tap into an emotional benefit so 
that behaviour — and habit — is changed” NSMC (Think Full Case Study:2). 
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transmitir a mensagem de que os pré-adolescentes não seriam julgados com 

base no nível individual de atividade física” NSMC (Verb Full Case Study:6)54. 

• Campanha 3: Hora H 

“Os obstáculos principais para o público-alvo adotar os comportamentos 

desejados incluem uma longa tradição cultural que reforça o machismo, 

gratificação sexual e pressão dos pares (‘todo mundo faz isso'), reforçada pela 

representação dos valores machistas pela mídia de entretenimento” NSMC 

(https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h). 

“A Hora H foi concebida e desenvolvida por Durex conjuntamente com outras 

partes que ajudavam a promovê-la — jovens rapazes recrutados da 

comunidade — para ajudar e implementar a campanha. Esses homens 

identificaram fontes de informação preferidas e canais culturais na 

comunidade. Também produziram mensagens de intervenção sobre como era 

‘cool’ ser um homem pró-equidade de gênero. A frase foi desenvolvida por 

jovens que frequentemente ouviam seus pares dizendo coisas como, ‘todo 

mundo sabe que não se deve bater na namorada, mas no calor do momento...’ 

ou ‘todo mundo sabe que precisa usar preservativo, mas, no calor do 

momento, você pode se esquecer disso ou não ter uma” NSMC 

(https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h)56. 

 

54 Tradução livre do inglês: “VERB™ was designed to minimise perceived barriers to physical activity and 
motivate tweens to seek opportunities to explore their goals and develop their skills. For example, self-
esteem and self-confidence are key factors in whether tweens will try out new activities. For this reason 
VERB™ attempted to boost selfesteem by conveying that tweens would not be judged based on their 
individual level of physical activity” NSMC (Verb Full Case Study:6). 
55 Tradução livre do inglês: “The key barriers to the target men adopting the desired behaviours include 
a long cultural tradition that reinforces machismo, the lure of sexual gratification, and peer pressure 
('Everyone is doing it'), reinforced by entertainment media's representation of machismo values” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h). “The Hora H brand was conceived and 
developed by Durex in conjunction with peer promoters’ — young men recruited from the community 
— to help develop and implement the campaign. These men identified preferred sources of information 
and cultural outlets in the community. They also crafted intervention messages about how ‘cool and hip’ 
it was to be a more gender-equitable man. The phrase was developed by young men who frequently 
heard their peers say, ‘Everybody knows you shouldn’t hit your girlfriend, but in the heat of the 
moment...’ or ‘Everybody knows that you should use a condom, but in the heat of the moment you 
might forget or not have access to a one’” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h). 

https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h
https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h)
https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h
https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h
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• Campanha 4: Truth 

“Em 1998, aquilo que se via como benefício de fumar incluía parecer mais cool, 

mais sexy e mais independente. Pode ser um jeito de se enturmar tanto quanto 

é algo associado à expressão individual e a ser uma pessoa rebelde ou alguém 

que corre riscos. O time — funcionários estatais de controle do tabagismo e 

suas agências parceiras — se deu conta de que não poderia simplesmente tirar 

uma ferramenta da rebeldia da juventude sem dar uma alternativa em troca. 

Ao atacar a duplicidade e a manipulação da indústria do tabaco, sintonizaram a 

rebeldia natural dos adolescentes à atitude de se rebelar contra as empresas 

de tabaco. Obstáculos para o abandono do tabagismo incluem pressão dos 

colegas e pares, vício, estresse e prazer” NSMC 

(https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE)58. 

 

 

56 Tradução livre do inglês: “The key barriers to the target men adopting the desired behaviours include 
a long cultural tradition that reinforces machismo, the lure of sexual gratification, and peer pressure 
('Everyone is doing it'), reinforced by entertainment media's representation of machismo values” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h). “The Hora H brand was conceived and 
developed by Durex in conjunction with peer promoters’ — young men recruited from the community 
— to help develop and implement the campaign. These men identified preferred sources of information 
and cultural outlets in the community. They also crafted intervention messages about how ‘cool and hip’ 
it was to be a more gender-equitable man. The phrase was developed by young men who frequently 
heard their peers say, ‘Everybody knows you shouldn’t hit your girlfriend, but in the heat of the 
moment...’ or ‘Everybody knows that you should use a condom, but in the heat of the moment you 
might forget or not have access to a one’” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h). 
57 Tradução livre do inglês: “In 1998, perceived benefits to smoking included looking older, cooler, sexier 
and more independent. It can be a way to fit in, but equally is associated with individual expression and 
being a rebel or a risk-taker. The team — state tobacco control officials and their agency partners — 
realised they could not simply take away youth’s tool of rebellion without giving them an alternative. By 
attacking the duplicity and manipulation of the tobacco industry the agency would channel teens’ 
natural rebelliousness against tobacco companies. Barriers to quitting smoking include peer pressure, 
addiction, stress and enjoyment” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE). 
58 Tradução livre do inglês: “In 1998, perceived benefits to smoking included looking older, cooler, sexier 
and more independent. It can be a way to fit in, but equally is associated with individual expression and 
being a rebel or a risk-taker. The team — state tobacco control officials and their agency partners — 
realised they could not simply take away youth’s tool of rebellion without giving them an alternative. By 
attacking the duplicity and manipulation of the tobacco industry the agency would channel teens’ 
natural rebelliousness against tobacco companies. Barriers to quitting smoking include peer pressure, 

https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE)
https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h
https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h
https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE
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• Campanha 5: It’s not ok. 

“Após a segunda fase da campanha, fez-se pesquisa em 2009 para avaliar o 

progresso até então e para informar o direcionamento futuro. Isso envolveu 75 

entrevistas qualitativas, 27 pesquisas com stakeholders e 150 enquetes de 

auxílio online, totalizando mais de 250 respostas. Em particular, essa pesquisa 

investigou os obstáculos enfrentados pelas pessoas ao pedir ou oferecer ajuda 

quanto à violência familiar. Com base nos resultados, o foco da fase três da 

campanha foi no que amigos e whanau (palavra maori para extensão da 

família) podem fazer para ajudar pessoas vivendo situações de violência, sejam 

essas as pessoas violentas ou as vítimas, não apenas em crises, mas em 

situações cotidianas” NSMC (It’s Not OK Full Case Study:8). 

“A pesquisa qualitativa mostrou que a violência era o modo de vida de muitas 

pessoas. Quando estavam sob pressão ou quando não conseguiam o que 

esperavam, a violência era a única resposta que conheciam. Então, para retirar 

essa opção, a campanha precisava oferecer uma alternativa. Essa alternativa 

era a esperança por uma vida melhor, os meios de falar sobre isso, a habilidade 

de pedir ajuda e a oportunidade de mudar por meio de representações 

positivas de masculinidade e paternidade” NSMC (It’s Not OK Full Case 

Study:4)59. 

 

 

addiction, stress and enjoyment” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE). 
59 Tradução livre: “Following the second phase of the campaign, research was conducted in 2009 to 
evaluate progress so far and to inform the future direction. This involved 75 qualitative interviews, 27 
stakeholder surveys and 150 online ‘helper’ surveys, totalling over 250 responses. In particular this 
research investigated the barriers people faced asking for or offering help in regards to family violence.  
Based on the findings, the focus of phase three of the campaign was on what friends and whanau (Māori 
word for extended family) can do to help people living in violent situations, whether they are the violent 
person or the victim, and not just in a crisis but in everyday situations” NSMC (It’s Not OK Full Case 
Study:8). “The qualitative research showed that violence was a way of life for many people. When they 
were under pressure or did not manage to get what they wanted, violence was the only response they 
knew. So to remove this option, the campaign would have to offer them an alternative. That alternative 
was hope for a better life, the means to talk about it, the ability to ask for help, and the opportunity to 
change through positive representations of manhood and parenthood” NSMC (It’s Not OK Full Case 
Study:4). 

https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE
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Os trechos expostos acima, retirados dos casos de estudo analisados, mostram 

que as barreiras e motivações existentes relativas à adoção do comportamento pelo 

público-alvo foram levantadas a partir da análise do contexto social, ou seja, tiveram 

como base a realidade factual. Aqui vimos que os casos estudados realmente fizeram 

uso de propostas de trocas motivacionais pertinentes à conjuntura das situações sobre 

as quais se estava atuando. Agora resta verificar se as mensagens de comunicação 

realmente traduziram essas propostas em seus conteúdos de forma apropriada. 

Variável 8 – Avaliar a promoção da infocomunicação do comportamento desejado 

como uma opção competitiva ao comportamento que se pretende combater 

Após analisar a forma como foram desenvolvidas as variáveis 5 e 7 e constatar 

que as mesmas seguiram o princípio básico de serem baseadas pela a análise do 

contexto social (dimensão 1), será avaliado agora se as mensagens de comunicação 

das campanhas estudadas realmente configuram uma opção de oferta competitiva ao 

comportamento que se pretende combater. 

Uma proposta de comunicação competitiva dentro do contexto do marketing 

social representa o resumo de um trabalho vasto e extenso de pesquisa e 

planeamento, feito com intuito de influenciar positivamente o comportamento dos 

indivíduos. As mensagens que compõem o material de comunicação constituem a 

ponta final de um processo complexo que é colocado à prova a partir da veiculação das 

peças da campanha em seus mais diversos formatos, além daqueles utilizados em 

espaços atrelados à compra de media. A mensuração de variável 1 — análise do 

conteúdo das mensagens da campanha e sua adequação ao público-alvo — é o ponto 

de análise final para entender esse ciclo formado pelas variáveis 5, 7 e 8, cujo o 

objetivo final é constatar se as mensagens de comunicação realmente foram 

elaboradas baseadas na análise do contexto social, assim como manda a literatura. 

O indicador referente à mensuração de variável 1 (objeto de estudo desta fase 

de análise) é o seguinte: análise descritiva de dados sobre o conteúdo das mensagens 

da campanha e sua adequação ao público-alvo; que inclui a análise de trechos dos 

textos dos casos de estudos que falam sobre as mensagens de comunicação e o 
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processo de desenvolvimento das mesmas. A análise desse item se dá em duas etapas, 

a primeira (Quadro 7) consiste em analisar o conteúdo das mensagens versus a forma 

como foram produzidas, para verificar se as primeiras foram desenvolvidas baseadas 

no contexto social dos respetivos casos de estudo. A segunda etapa de análise (Quadro 

8) consiste em um quadro comparativo que reúne os dados descritivos usados na 

defesa da argumentação das variáveis 5 e 7 com os dados levantados nesta sessão do 

trabalho (Quadro 7) para mostrar que ambas as categorias estão ligadas de uma forma 

coerente e lógica à variável 8. Assim é possível constatar se esta foi desenvolvida de 

fato de acordo com os preceitos definidos para o planeamento de um projeto de 

marketing social. 

Os dados contidos no Quadro 8 nos mostram que as mensagens criadas para as 

campanhas estudadas têm um porquê de ser, elas realmente são a ponta final do 

trabalho extenso de análise do contexto social, assim como mencionado no segundo 

parágrafo desta fase avaliação de resultados. A grande maioria das mensagens 

trabalhadas nestas campanhas são consideradas criativas e inovadoras dentro da 

temática de mudança de comportamento de cada projeto de marketing social. 

Um ótimo exemplo a ser dado é a mensagem central da campanha Moment of 

a Doubt (Think) que buscou explorar os efeitos colaterais negativos que o consumo de 

bebida alcoólica em excesso pode trazer para a vida pessoal de um indivíduo, igual 

destacado no vídeo da disponível no canal da campanha no YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=pwHoOJazEMQ), que cita prejuízos como perda 

de emprego e registo criminal por conta de infração de trânsito causada pelo consumo 

de bebida alcoólica. Decidiu-se seguir por esse caminho após ser constatado, via 

pesquisa, que as campanhas sobre o tema sempre exploravam o antes e o depois 

(acidente de automóvel com vítimas), mas nunca o momento em que o indivíduo toma 

a de decisão de beber (o momento de dúvida, moment of a doubt). Sendo assim, a 

campanha buscou explorar justamente esse momento para incentivar o público-alvo a 

refletir (e considerar uma mudança de comportamento) na hora de pedir mais um 

copo antes de conduzir, ao invés de explorar o tradicional e já obsoleto viés de se 

abordar o referido tema por meio da narrativa que faz uso de imagens chocantes de 

https://www.youtube.com/watch?v=pwHoOJazEMQ
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acidentes de automóveis, mostrando principalmente o mal que se pode fazer aos 

outros. De acordo com o relatório do NSCM (Think Full Case Study:10): 

Por exemplo, depois de 25 anos de anúncios sobre beber e dirigir, o governo 

‘treinou’ as pessoas quanto ao que esperar. Para contornar isso, o DfT 

precisava sempre quebrar as regras. As campanhas iniciais do THINK! sobre 

beber e dirigir almejavam inflamar condenação e afronta pública ao mostrar 

cenários de acidentes e a ‘vítima’. Mas a ampla consciência de que as 

campanhas de THINK! eram campanhas de segurança nas rodovias significava 

que os anúncios não mais se baseavam no momento do acidente. Em 2004, o 

acidente foi retirado do anúncio e passou a enfocar o que ocorre dentro do bar, 

onde as decisões quanto ao consumo de álcool são tomadas.  Depois, em 2007, 

a perspectiva sobre as consequências de beber e dirigir mudou de prejudicar os 

outros para fazer mal a si mesmo.60 

O último período do trecho acima se refere justamente à campanha Moment of 

a Doubt e mostra a importância de não usar sempre a mesma solução para incentivar 

uma mudança de comportamento para que uma campanha de marketing social 

continue a ser relevante, buscando sempre se adequar ao contexto social para que isso 

seja possível. Somente um entendimento amplo (e monitorado) da realidade social 

permite fugir ao lugar-comum e criar soluções de comunicação criativas e inovadoras. 

Se os profissionais de marketing social não tivessem seguido essa lógica na campanha 

Think, provavelmente hoje se estaria produzindo os mesmos tipos de mensagens de 

comunicação feitas há 25 anos, cujos efeitos sobre o público-alvo provavelmente 

seriam bem reduzidos. O conhecimento amplo sobre o contexto social que se trabalha 

permite ver os problemas e possíveis soluções sob diferentes perspetivas e isso implica 

também no desenvolvimento de mensagens criativas e inovadoras. 

 

60 Tradução livre: “For example, after 25 years of drink driving advertising the government had ‘trained’ 
viewers what to expect. To cut through, DfT needed to constantly break the rules. Initial THINK! 
campaigns around drink driving aimed to ignite condemnation and public outrage by depicting crash 
scenarios and the ‘victim’. But high awareness of THINK! as a road safety brand meant that ads no 
longer relied on the car crash moment. In 2004 the crash was taken out of the ad and focused on what 
happens inside the pub, where drinking decisions are made. Then in 2007 the consequences of drink 
driving were reframed from harming others to harming yourself.” 
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As mensagens de comunicação dos trabalhos estudados não assumiram a 

qualidade de serem criativas e inovadoras à toa, além de seguirem à risca o processo 

de planeamento definido para um projeto de marketing social (extensamente 

explanado nesta tese), elas também foram desenvolvidas seguindo os preceitos 

básicos de desenvolvimento dos processos de criação e inovação explicitados durante 

o referencial teórico. A junção desses dois fatores representou de fato a criação de 

mensagens criativas e inovadoras, demonstrando (mais uma vez) que a criação e a 

inovação não são faculdades divinas, mas sim o resultado de um esforço estruturado e 

consciente, baseado em pesquisa e desenvolvimento, vide o quadro comparativo das 

etapas dos processos criativo e de inovação, feito com base nas definições de Valentim 

(2003:4) e já demonstradas neste trabalho na fase de referencial teórico. 

 

 
Etapas processo criativo 

 

 
Etapas processo inovativo 

– Perceção e receção da questão;   
– Análise e delineamento da questão;         
– Apropriação da questão;  
– Cognição sobre a questão;  
– Julgamento e análise crítica da questão;  
– Seleção e escolha de alternativas;  
– Experimentação e avaliação para o 
aprimoramento da ideia. 

– A identificação da oportunidade;  
– Idealização ou invenção ao 
desenvolvimento, criação de protótipos; 
– Produção, marketing e vendas; 
– E o empreendedorismo que consiste numa 
atitude para ajudar e desenvolver a 
comercialização. 

 

Os dados do Quadro 8 que se referem ao processo de criação das mensagens 

de comunicação (indicador 2) mostram exatamente alguns ótimos exemplos de como 

as informações levantadas durante a pesquisa possibilitaram identificar os pontos 

chave necessários para a criação de mensagens criativa e inovadoras, que permitiram 

o desenvolvimento de um material impactante, que realmente atingisse o público-alvo 

definido de forma efetiva. Dessa forma, as mensagens das campanhas estudas fugiram 

do lugar comum estabelecido por campanhas de comunicação anteriores que 

versavam sobre temas parecidos, se preocupando antes de tudo em não replicar 

automaticamente soluções de comunicação já utilizadas e sim em analisar 

corretamente o contexto social, para depois poder propor uma estratégia de 
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comunicação que fosse pertinente ao trabalho que pretendia ser implementado. No 

Quadro 9, podemos ver alguns desses exemplos. 

Como era de se esperar, após analisar o Quadro 9, pode-se verificar que as 

campanhas estudadas realmente fizeram uso de mensagens de comunicação que 

tinham um grande apelo entre seu público-alvo uma vez que ficou constatado que as 

mesmas foram produzidas a partir das definições estabelecidas nas variáveis 5 e 7, que 

por sua vez, como vimos, foram desenvolvidas a partir das informações levantadas 

durante a análise do contexto social (dimensão 1), seguindo assim a lógica do 

pensamento complexo. 

É importante destacar também que durante todas a execução das campanhas o 

monitoramento e ajustes das mensagens de comunicação foi constantemente 

realizado. Conforme destacado no estudo de caso sobre a campanha Think (Think Full 

Case Study:10) “THINK! envolveu um processo iterativo de revisão das estatísticas 

relacionadas à segurança nas rodovias, suas campanhas e impacto, e de retorno ao 

foco em seus públicos-alvo, para manter as campanhas e abordagens frescas e 

efetivas”61. Ressaltar esse ponto novamente é extremamente relevante, pois só assim 

se garante um alinhamento e uma evolução contínua entre as perceções dos targets 

da campanha em relação as propostas de trocas motivacionais propostas e a forma 

como as mesmas são expostas ao público através das mensagens de comunicação em 

seus mais diferentes formatos (TV, rádio, material impresso etc.). 

Por fim, após constatar que as campanhas estudadas conseguiram produzir 

realmente menagens de comunicação criativas e inovadoras, chegou a vez de analisar 

se as mesmas foram também eficientes, constituindo assim o cenário ideal para uma 

proposta de comunicação de uma campanha de marketing social. Até o momento se 

constatou que a comunicação cumpriu 50% do seu papel, após analisar a próxima 

sessão vamos descobrir também se ela preencheu o restante dos outros 50% que lhe 

 

61 Tradução livre do trecho em inglês: “THINK! involved an iterative process of reviewing road safety 
statistics, their campaigns and impact and going back to their target audiences to keep the campaigns 
and approach fresh and effective”. 
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cabem, que é referente ao seu contributo no atingimento dos resultados traçados e 

esperados para as suas respetivas campanhas de marketing social. 

 

4.2.1.3 Análise de resultados de campanhas já realizadas por ou tras 

instituições para verificar se a estratégia e mensagens da 

comunicação criadas ajudaram a atingir os resultados esperados  

Conforme ressaltado nas linhas anteriores chegou o momento de avaliar se as 

mensagens de comunicação realmente contribuíram para o sucesso efetivo de um 

projeto de marketing social. Ao examinar essa questão é fundamental fazê-lo sob a 

perspetiva já ressaltada nesta tese de que as soluções de comunicação não têm 

funcionalidade prática e nem razão de existir se não forem acompanhadas por 

intervenções de marketing, principalmente aquelas referentes ao P de produto, que 

permitem o real contato, a interação, do público-alvo com a proposta de mudança de 

comportamento divulgada pela campanha. 

A palavra de ordem aqui é integração, as soluções propostas para uma 

campanha de marketing social precisam ser pensadas em uma lógica integrada para 

terem um efeito real. Já é sabido que as campanhas estudadas criaram mensagens de 

comunicação criativas e inovadoras, baseando-se pelo contexto social do qual fazem 

parte (item 4.2.1.2), agora vamos analisar se as mesmas estão integradas a um 

contexto de soluções mais amplo que compõe o marketing mix das campanhas. A 

teoria diz que as campanhas devem ir além do P de promoção (em especial a parte que 

se refere à comunicação) para que sejam efetivas e é justamente isso que será 

analisado a seguir. 

Nesta fase da pesquisa, a análise de resultados será feita por meio do 

cruzamento entre os dados pertencentes à variável 6 (uso do marketing mix para além 

da comunicação) com aqueles referentes a aferição de resultados da campanha e que 

estão ligados à mensuração de variáveis 2, 3 e 4, referentes à variável 7 (identificar as 

trocas motivacionais atrativas para os targets da campanha). O cruzamento dessas 

informações vai permitir identificar se as mensagens desenvolvidas foram importantes 
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para o atingimento dos objetivos de campanha, bem como se foram utilizadas de 

forma extensiva e integrada nas demais soluções de marketing e comunicação 

propostas para os casos estudados, fortalecendo assim a comunicação geral da 

campanha e potencializando os seus resultados. 

Variável 6 – Uso do marketing mix para além da comunicação. 

Os dados obtidos com a análise desta variável são extremamente importantes, 

pois eles evidenciam a robustez (ou não) do planeamento de marketing social das 

campanhas estudadas. Isso permite que tenhamos uma noção clara se as soluções 

pensadas para as iniciativas de marketing social são realmente concretas, ou se 

oferecem apenas estratégias de comunicação como remédio para combater um 

comportamento estabelecido que é ruim para os indivíduos como um todo e para o 

ambiente no qual estão inseridos. 

O primeiro passo para saber se os casos estudados desenvolveram soluções 

abrangentes e inclusivas tanto de marketing como de comunicação é analisar o 

Quadro 10 e notar que todas campanhas não só desenvolveram os 4 “p” em  suas 

propostas, mas também fizeram uso de “p” agregados ao marketing mix, que são 

muito comuns (e importantes) ao universo do marketing social, como indicado por 

Gordon e explicitado no referencial teórico deste trabalho (Figura 2:24), que 

evidenciou a necessidade do marketing social criar um marketing mix próprio à sua 

natureza, mais amplo, que entre outras coisas deve contar com um leque de “p” de 

marketing mais extenso dada a natureza social complexa do seu objeto de estudo.  

O Quadro 10 é interessante pois mostra os diferentes tipos de “p” extras 

utilizados nos casos estudados, o que exemplifica a robustez das estratégias traçadas e 

configura um fato muito relevante para a análise das mensagens de comunicação das 

campanhas e dos respetivos resultados atrelados a elas, uma vez que indica que o 

marketing mix foi pensando de forma ampla, indo muito além da comunicação. 

Poder identificar a presença de outros “p” que não somente aqueles quatro 

tradicionais (e universais) ligados à prática do marketing já é um bom sinal de que as 

mensagens usadas na comunicação das campanhas de marketing social têm mais 
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chances de atingir o público-alvo em diferentes momentos, tendo consequentemente 

mais potencial de influenciar positivamente os resultados finais. As estratégias 

“adicionais” definidas por esses “p” têm a função principal de abordar um 

determinado comportamento social da forma mais abrangente possível, e o Quadro 10 

nos mostra que nas campanhas analisadas existiu essa preocupação de se levar a 

mensagem da campanha não só ao target principal da campanha, mas também 

àqueles que poderiam influenciar positivamente este último. Alguns “p” como 

advocacy e lobbying e stakeholder engagement foram encontrados em todas as 

campanhas analisadas e em muitos casos são direcionados a targets secundários (até 

mesmo terciários), o que não tira em nada a importância dos mesmos, e reforça, na 

verdade, a importância de se pensar a comunicação no marketing social de uma forma 

mais ampla e não apenas pensando no target principal. Ou seja, as campanhas 

estudadas tiveram o cuidado de pensar a sua estratégia tanto em termos de amplitude 

como de integração, o que é extremamente positivo.  

O fato exposto acima está ligado à natureza complexa do marketing social, que 

justifica a necessidade de se desenvolver estratégias mais abrangentes para que se 

possa ser mais eficiente, assim como temos nos casos analisados neste trabalho. É 

muito importante ressaltar também que tão importante quanto pensar em “p” 

adicionais para potencializar o atingimento de resultados, é fazê-lo sob uma perspetiva 

de integração, sem esta última as propostas de intervenção de marketing e 

comunicação perdem poder de fogo, podendo gerar impactos insuficientes, ou até 

mesmo negativos nos resultados obtidos durante a sua implementação.  

A utilização do mix de marketing de forma integrada (variável 6, mensuração de 

variável 4) foi identificada em todos os casos estudados, o que corrobora o fato de que 

as soluções de marketing e comunicação precisam ser aplicadas em conjunto, de 

forma estruturada, para que possam surtir os efeitos desejados. Podemos constatar 

esse fato ao analisar os documentos do NSMC que relatam que nos casos analisados: 

“Uma abordagem integrada deve ser empregada. Essa campanha tem seu ponto forte 

na soma de todas as partes e ativamente trabalha com outros programas que também 
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almejam parar a violência nas comunidades da Nova Zelândia, nacionalmente e 

regionalmente” (Its Not Ok Full Case Study:10). 

“Truth® é uma campanha multidimensional em constante evolução, incluindo 

propaganda; web site; redes sociais e elementos interativos; eventos; e divulgação de 

base com tours pelo verão e pelo outono. A campanha é uma ampla intervenção de 

jovens antitabagismo que usa eventos, concertos, relações públicas e atividades 

midiáticas, ativismo orientado por jovens, branding, merchandising, serviços de apoio 

e orientação, mídia de massa (incluindo propagandas na TV, pôsteres e painéis 

publicitários), atividades de mídia digital e social, e outras estratégias para engajar as 

pessoas jovens” (https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE).62 

A interpretação dos resultados obtidos a partir da análise da variável 6 que 

acabou de ser feita mostra que até o momento os casos analisados seguiram a lógica 

determinada pela literatura do marketing social, criando um cenário perfeito para a 

criação de mensagens de comunicação criativas, inovadoras e eficientes, desde a 

análise do contexto social, até a elaboração de estratégias e soluções de marketing e 

comunicação de caráter abrangente e altamente integrado, como vimos nas linhas 

anteriores. O potencial criativo e inovador das mensagens de comunicação das 

campanhas analisadas já foi identificado ao longo de toda a análise do item 4.2.1.2 (em 

especial a parte que corresponde à variável 8), agora ao analisar a variável 6 

constatou-se que nas campanhas analisadas se pensou em uma distribuição 

estratégica das soluções de marketing e comunicação, para que as mesmas atingissem 

os objetivos idealizados, restando saber no momento apenas se todo o trabalho 

 

62 Tradução do inglês: “An integrated approach must be employed. This campaign finds its strength in 
the sum of all parts and actively works with other programmes aiming to stop violence in New Zealand 
communities both nationally and regionally” (Its Not Ok Full Case Study:10); “Truth® is a multi-
dimensional, constantly evolving campaign, featuring advertising; a website; social networking sites and 
interactive elements; events; and grassroots outreach through summer and autumn tours. The 
campaign is a comprehensive youth anti-tobacco intervention that uses events, road shows, public 
relations and media relations activities, youth driven advocacy, branding, merchandising, support and 
advice services, mass media (including TV advertising, posters and billboards), digital and social media 
activities and various other strategies to help engage young people” 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE)”. 

https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE
https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE
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estruturado realizado pelas equipes responsáveis pelos projetos de marketing social 

em questão de fato atingiu os objetivos esperados. 

Variável 7 – Identificar as trocas motivacionais atrativas para os targets das 

campanhas (análise dos itens 2, 3 e 4 da mensuração de variável) 

A investigação final sobre a variável 7 fecha também a análise do item 4.2.1.3 e 

constitui a peça final do quebra cabeça que iniciou a ser montado a partir da 

verificação dos dados dos itens 4.2.1.1 (referente à investigação feita para decifrar o 

contexto social que envolve uma campanha) e 4.2.1.2 (que analisou se o conteúdo das 

mensagens das campanhas foi produzido de acordo com a leitura do contexto social 

realizada na fase anterior). Aqui ir-se-á concentrar na análise dos itens de mensuração 

de variável 2 (engajamento do público-alvo com as soluções de intervenção de 

marketing da campanha), 3 (mudança de comportamento em virtude do contato do 

público-alvo com as soluções de comunicação e as intervenções de marketing da 

campanha.) e 4 (engajamento do público-alvo com o material de comunicação da 

campanha), que se referem aos dados descritivos de pesquisa que evidenciam os 

resultados obtidos pelas campanhas, e sua possível relação com o material de 

comunicação criado para as campanhas de marketing social. 

As informações obtidas nesta fase de pesquisa são extremamente importantes, 

uma vez que elas têm um caráter mais objetivo, que busca comprovar a eficiência das 

mensagens desenvolvidas para uma campanha de marketing social. Conforme 

comentado anteriormente já se conseguiu constatar que as mensagens criadas nos 

casos estudados foram criativas e inovadoras, resta agora verificar se as mesmas são 

também eficientes, para então se chegar a uma conclusão final sobre a importância de 

se compreender bem o contexto social antes de desenvolver o material de 

comunicação de uma campanha. 

Todos os casos estudados promoveram de fato a integração de suas soluções 

de marketing e comunicação, como vimos durante a análise da variável 6 (uso do 

marketing mix para além da comunicação), o que é fundamental para uma campanha 

cujo objetivo é promover uma mudança de comportamento das pessoas. Isso pode ser 
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exemplificado no Quadro 11, que reúne dados descritivos retirados das campanhas 

analisadas, e mostra o claro engajamento do público-alvo com as soluções de 

marketing social propostas para cada campanha. 

O Quadro 11 mostra que houve engajamento do público-alvo com as soluções 

de intervenção de marketing da campanha. É importante ressaltar que dentro deste 

contexto o estímulo à participação é “provocado” pelos profissionais de marketing 

social junto aos targets das campanhas, o que é perfeitamente normal, visto que se 

isso não ocorrer dificilmente um indivíduo decide adotar um comportamento em 

detrimento de outro. Conforme destacam Cheng et al. (2011:244) “as comunicações 

de marketing devem abordar especificamente construções comportamentais e devem 

ser positivas e aspiracionais, complementares aos esforços existentes, altamente 

específicas quanto ao contexto e sustentadas a longo prazo para que sejam bem-

sucedidas”63. Esse trecho resume bem a função da comunicação em uma campanha de 

marketing social, que é estimular a adoção de um novo comportamento, em conjunto 

com esforços complementares (outras soluções de intervenção de marketing). 

O estímulo à participação precisa ser provocado, mas ele só é efetivo quando 

gera engajamento e isso é possível somente quando o planeamento e 

desenvolvimento das intervenções de marketing são feitos especialmente para que se 

encaixem ao contexto social em questão, e não o contrário.  Dados que comprovam o 

envolvimento do público-alvo com as soluções de marketing da campanha são 

extremamente importantes, pois ao entrar em contato com estas últimas o indivíduo 

está também absorvendo o conteúdo das mensagens de comunicação que versam 

sobre a mudança de comportamento desejada, e de uma forma muito mais efetiva do 

que se o estivesse fazendo apenas através de uma campanha de media, ou que fosse 

baseada apenas por esforços de comunicação. 

Provocar uma mudança de comportamento exige um esforço significativo e é 

por isso que as campanhas estudadas desenvolveram uma série de estratégias 

 

63 Tradução livre: “marketing communications should specifically address behavioral constructs and be 
positive and aspirational, complementary to existing efforts, highly context specific, and sustained long 
term to be successful”. 
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diferentes, para que pudessem atingir os resultados esperados. Além de esforços de 

media mencionados, grande parte das campanhas organizou também uma série de 

eventos e ações regionais e locais que tinham como intuito desenvolver um 

relacionamento mais próximo com os targets da campanha. A campanha Truth, por 

exemplo, organizou um road show que passou por mais de 150 cidades e por variados 

tipos de eventos (concertos, eventos esportivos e de entretenimento), onde eram 

desenvolvidas atividades relacionadas à temática do projeto (combate ao hábito de 

fumar entre jovens) e ocorria também a distribuição de materiais de campanha com 

sua respetiva mensagem. Tudo feito baseado em uma estratégia criada a partir da 

análise consistente do um contexto social, para que a intervenção de marketing 

proposta pudesse ser atrativa e capaz de gerar engajamento. O Quadro 11 mostra 

ótimos exemplos de diferentes formas de engajar o público-alvo, que ao mesmo 

tempo divulgam a mensagem da campanha de formas diferentes e complementares, 

indo muito além de uma campanha de publicidade. 

Vimos que as campanhas analisadas se esforçaram para pensar em uma 

estratégia de marketing (o que inclui a comunicação) que fosse abrangente e 

integrada, permitindo assim que os targets da campanha tivessem contato com a 

mesma através de diferentes pontos de contato, o que, como observado nas linhas 

anteriores, é extremamente importante em uma campanha de marketing social, pois 

possibilita um contato maior e mais efetivo com a mensagem central da campanha e 

isso é fundamental para o sucesso dos esforços de comunicação. Diante desse cenário, 

é necessário analisar também se existiu um engajamento com o material de 

comunicação desenvolvido para a campanha (mensuração de variável 4), para então 

avaliar os dados da pesquisa de avaliação de resultados (mensuração de variável 3) e 

assim constatar se as soluções não só geraram engajamento, mas também os 

resultados de mudança de comportamento esperados. 

A mensuração de variável 4 citada se refere ao engajamento do público-alvo 

com as mensagens de comunicação da campanha. Os dados obtidos por este item de 

mensuração são ótimos indicadores de que as mensagens realmente contribuíram 

para o atingimento dos resultados esperados com a campanha de marketing social 
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executada (objetivo principal da presente análise), e de certa forma podem corroborar 

também se as mensagens veiculadas foram pautadas por uma investigação prévia 

consistente do contexto social, originando uma comunicação criativa e inovadora. 

A análise de mensuração descrita acima foi feita a partir dos dois indicadores 

definidos para a mesma, que são: (1) Análise descritiva de dados de pesquisa que 

evidenciam o consumo do material de comunicação da campanha em seus diferentes 

formatos; e (2) Índice de awareness das campanhas (Quadro 12). Este indica o 

percentual de pessoas, identificadas através da aplicação de uma pesquisa, que se 

lembram das campanhas de marketing social quando indagados sobre as mesmas, o 

que configura uma forma de saber se a veiculação das mensagens de campanhas foi 

eficiente, sendo capaz de gerar uma lembrança na mente do público-alvo, a partir do 

seu contato com os materiais de comunicação. 

O Quadro 12 mostra que as campanhas de marketing social realmente geraram 

lembrança na mente dos consumidores, a partir dos esforços de comunicação 

empreendidos durante os trabalhos analisados (somente a campanha Hora H não 

mencionou dados de awareness). Esses dados quantitativos por si sós já são bons 

indicadores que as mensagens usadas nas campanhas eram pertinentes ao contexto 

social ao qual estavam associados, mas para complementar o entendimento sobre 

essa questão se pode citar também alguns dados qualitativos que indicam que a 

comunicação das campanhas foi consumida pelos targets da campanha de forma 

efetiva (indicador 1, da mensuração de variável 4). Abaixo temos alguns bons 

exemplos dessas informações complementares. 

• Campanha 3: Hora H 

“As melhorias nos resultados relacionados a HIV/DSTs foram geralmente 

maiores para os homens jovens expostos à intervenção combinada. Essa 

descoberta destaca a importância de combinar a comunicação interpessoal e 

reforçar a igualdade de gênero e as mensagens de redução do risco de HIV no 

nível da comunidade. Além disso, expor os rapazes a mensagens semelhantes 

fora do ambiente de pequenos grupos provavelmente aumentará a 
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probabilidade de mudança sustentada por um longo período de tempo” NSMC 

(https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h)65. 

• Campanha 4: Truth 

“O crescimento da mídia online e do conteúdo digital significa que truth® está 

cada vez mais construindo uma presença nessas áreas. A truth® reconhece que 

os adolescentes gravitam em torno de certos “pontos de paixão” — incluindo 

música, cinema, arte, esportes, moda e jogos. A truth® utiliza esses “pontos de 

paixão” como uma forma criativa e um novo canal para alcançar os 

adolescentes e para envolvê-los em conversas contínuas sobre o tabaco” NSMC 

(https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE)67. 

• Campanha 5: It’s Not OK. 

“Um homem ligou para o 0800 e pediu ajuda, logo após o início da primeira 

fase. Ele disse que, na noite anterior, havia assistido ao anúncio na TV. Ele se 

virou para sua esposa, que estava sentada com ele, e disse: ‘bem, não sou eu, 

né?’. E — disse ele — ela riu nervosamente. Isso é o que o fez pensar que 

precisava de ajuda”  NSCM (It’s Not OK Full Case Study:7)68. 

 

64 Tradução livre: “Improvements in HIV/STI-related outcomes were often greater for young men 
exposed to the combined intervention. This finding highlights the importance of combining both 
interpersonal communication and reinforcing gender equity and HIV risk reduction messages at the 
community level. In addition, exposing the young men to similar messages outside of the small group 
setting will likely increase the probability of sustained change over a longer period of time”. 
65 Tradução livre: “Improvements in HIV/STI-related outcomes were often greater for young men 
exposed to the combined intervention. This finding highlights the importance of combining both 
interpersonal communication and reinforcing gender equity and HIV risk reduction messages at the 
community level. In addition, exposing the young men to similar messages outside of the small group 
setting will likely increase the probability of sustained change over a longer period of time”. 
66 Tradução livre: “The growth of online media and digital content means truth® is increasingly building a 
presence in these areas. truth® also recognizes that teens gravitate toward certain “passion points” — 
including music, film, art, sports, fashion and gaming. truth® utilizes these “passion points” as a creative 
way and new channel to reach teens and engage them in ongoing conversations about tobacco”. 
67 Tradução livre: “The growth of online media and digital content means truth® is increasingly building a 
presence in these areas. truth® also recognizes that teens gravitate toward certain “passion points” — 
including music, film, art, sports, fashion and gaming. truth® utilizes these “passion points” as a creative 
way and new channel to reach teens and engage them in ongoing conversations about tobacco”. 
68 Tradução livre: “A man called the 0800 number and asked for help, soon after the first phase began.  
He said that the night before he had seen the ad on TV.  He turned to his wife, who was sitting with him, 
and said, ‘well that’s not me is it?’ and — he said — she laughed nervously. That’s what made him think 
he needed help”. 

https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h)
https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE)
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Os dados descritivos listados acima (com os índices de awareness elencados no 

Quadro 12) evidenciam que não só o público-alvo consumiu as mensagens das 

campanhas, como também já começa a indicar de forma concreta que as mesmas 

foram eficientes (ex: trecho sobre a campanha It’s Not OK e Hora H), demonstrando 

assim, mesmo que de forma tímida ainda, que a comunicação quando desenvolvida da 

forma correta, baseada na análise profunda do contexto social, gera mensagens 

criativas, inovadores e o mais importante eficientes. Os exemplos dados para as 

campanhas 3 e 5 mostram claramente o início de uma mudança de comportamento 

ligada diretamente os esforços de comunicação da campanha. É importante destacar 

que a campanha Hora H não apresentou índices de awareness, mas o dado descritivo 

listado acima mostra que realmente houve uma real interação do público-alvo com a 

mensagem da campanha e destacou também a importância de se usar a comunicação 

combinada a outras intervenções assim como destacado durante a avaliação da 

variável 6 (uso do marketing mix para além da comunicação). Já o trecho destacado 

para a campanha 4 mostra diferentes formas encontradas pela campanha Truth de 

engajar o público-alvo entorno da mensagem antitabaco trabalhada pela comunicação. 

Vimos na investigação variável 7 que as soluções de marketing e comunicação 

desenvolvidas para as campanhas de marketing social analisadas geraram de fato um 

engajamento com seus respetivos públicos-alvo, estimulando-os a interagir com as 

intervenções que tem como foco estimular uma mudança de comportamento. Mais 

importante que isso, a análise da variável 7 até o momento já permitiu evidenciar 

também (em menor escala), que a comunicação não só foi consumida pelos targets da 

campanha, como também contribuiu de fato para gerar as mudanças de atitude 

pretendidas pelas campanhas de marketing social das quais fazem parte. 

Agora vamos à análise da mensuração de variável 3 (mudança de 

comportamento em virtude do contato do público-alvo com as soluções de 

comunicação e as intervenções de marketing da campanha), que vai fornecer o aval 

final para que seja possível afirmar, a partir das campanhas analisadas, se um 

entendimento amplo do contexto social gera mensagens criativas, inovadoras e 

eficientes. Os dados contidos no Quadro 13 mostram resultados de avaliação das 
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campanhas que evidenciam o contributo da comunicação (e das intervenções de 

marketing) para se chegar aos objetivos traçados pelas estratégias de marketing social. 

Os dados do Quadro 13 mostram uma estrita relação entre a mudança de 

comportamento do público-alvo e o consumo das mensagens de comunicação que 

compunham as campanhas analisadas. Isso comprova de fato que as mensagens de 

comunicação criadas a partir do entendimento amplo do contexto social realmente 

foram eficientes e ajudaram seus respetivos projetos a atingir os objetivos definidos.  

Os trechos listados no Quadro 13 que são referentes aos resultados obtidos nas 

campanhas, citam claramente que os esforços de comunicação desprendidos 

contribuíram para a mudança de atitude dos targets. Por exemplo, a campanha Truth 

identificou que as crianças que se lembram mais da campanha e suas respetivas 

mensagens, reportaram também um índice maior de atividades físicas realizadas. O 

mesmo aconteceu com as demais campanhas, como a It’s Not OK, que verificou uma 

mudança na forma de interpretar e pensar o problema da violência doméstica, bem 

como uma alteração inicial no comportamento do público-alvo. Ainda podemos 

destacar também os resultados descritos para a campanha Think, que ressalta o 

atingimento dos resultados traçados para o projeto graças à integração da estratégia 

de comunicação a outras estratégias tradicionais ao marketing social, policy por 

exemplo, que compunha uma parte dos diferentes “e” que formavam o tripé 

estratégico da campanha: engineering, enforcement e education. Segundo consta no 

relatório do NSMC (Think Full Case Study:1) “para atingir alvos tão ambiciosos, o 

governo foi pioneiro em uma estratégia que diminuiu o número de vítimas nas 

estradas: Engineering, Enforcement e Education. THINK! fez parte do elemento 

Education, com outras medidas como ensinar e aprender a dirigir e testes de 

direção”69. Segundo o relatório do NSMC (Moment of Doubt Case Example, ligada ao 

Think), o desenvolvimento desta campanha baseada na análise do contexto social, não 

só gerou uma forma diferente de se abordar o tema de dirigir e não beber, mas se 

 

69 Tradução livre: “to achieve such ambitious targets, the Government pioneered a three-pronged 
strategy to reduce road casualties: Engineering, Enforcement and Education. THINK! formed part of the 
Education element, along with other measures such as driver learning and testing”. 
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mostrou também eficiente ao afirmar que durante a realização da campanha houve 

um aumento de 6,4% de realização de testes de bafômetro e uma queda de 19,5% de 

constatação de testes positivos para consumo de álcool, indicando assim uma 

mudança de comportamento, ligada aos esforços de comunicação da campanha.  

Conforme citado anteriormente, provocar uma mudança de comportamento é 

algo complexo e difícil, que não acontece da noite para o dia, e que demanda muito 

mais do que uma campanha de comunicação para que possa gerar efeitos de fato, por 

isso é importante destacar mais uma vez que comunicação é uma parte do todo e não 

o todo inteiro, sem deixar de esquecer, no entanto, que ela é uma das partes principais 

do todo, cujo potencial máximo é aproveitado quando combinado com outras 

elementos estratégicos igualmente importantes, como um produto bem desenhado, 

ou outros “p” de marketing, como temos no caso Think.  

A análise do item 4.2.1.3 buscou desvendar se as campanhas de marketing 

social analisadas conseguiram desenvolver mensagens de campanha eficientes. A 

investigação se baseou pelo princípio de que uma campanha de marketing social não 

depende apenas de ações de comunicação, mas sim de um conjunto integrado de 

intervenções de marketing, somente dessa forma se garante que a mensagem central 

das campanhas possa ser passada de forma plena para o público. É necessário haver 

um equilíbrio entre proporcionar o contato com as mensagens da campanha (e seus 

respetivos valores e propostas de mudança de comportamento), via os canais de 

comunicação selecionados e estimular também, ao mesmo tempo, o engajamento 

efetivo do público-alvo através de intervenções de marketing estrategicamente 

pensadas para complementar o trabalho desenvolvido pela frente da comunicação.  

Ao analisar os dados relacionadas às variáveis 6 e 7 se pode notar com clareza 

que as campanhas de marketing social estudadas foram compostas por soluções de 

comunicação pensadas para funcionar de maneira integrada, de forma que não só 

pudessem comunicar com eficiência com seu respetivo público-alvo, como também 

abordar o assunto de suas respetivas campanhas através de estratégias de marketing 

diversas, com o intuito de promover uma mudança de comportamento da forma mais 
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abrangente possível, influenciando positivamente o comportamento dos targets da 

campanha de acordo com o seu contexto social. 

A pesquisa realizada constatou justamente o que foi relatado nas linhas 

anteriores, as campanhas estudadas desenvolveram mensagens de comunicação 

eficientes, que foram distribuídas de forma abrangente entre os targets definidos, 

graças às diversas estratégias complementares de marketing pensadas de acordo com 

cada caso. Esse fato foi constatado pelos dados levantados que mostram que as 

campanhas implementaram soluções de intervenção de marketing e de comunicação 

de uma forma ampla e integrada (dados variável 6) e isso refletiu em resultados 

positivos de engajamento com os materiais de comunicação da campanha e com as 

demais soluções de intervenção propostas, o que acabou por resultar em mudanças de 

comportamento por parte do público-alvo conforme planeado (dados variável 7). 

 

Conclusão sessão 4.2.1 – Análise de casos de sucesso 

A pesquisa sobre casos de sucesso permitiu verificar os questionamentos 

levantados pelo objetivo geral 1 (e respetivos objetivos específicos) e assim chegar a 

uma conclusão sobre o objeto de estudo desta tese, que consistiu em verificar se uma 

análise consistente do contexto social sobre o qual se está atuando implica a criação 

de estratégias e mensagens de comunicação mais criativas, inovadoras e 

principalmente eficientes. A investigação feita ao longo do item 4.2.1 permitiu 

constatar que as campanhas que seguem os direcionamentos teóricos definidos pela 

literatura (o que inclui uma análise de contexto social ampla e aprofundada antes de 

iniciar qualquer forma de planeamento) conseguem desenvolver mensagens de 

comunicação com as características listadas no objetivo geral deste trabalho.  

O processo de criação das mensagens de comunicação de uma campanha de 

marketing social é formado por uma teia complexa, composta por diferentes 

elementos, que precisam estar ligados por um princípio lógico e que são muito 

sensíveis a mudanças. Por esse motivo, o monitoramento constante da sua evolução 

(ou até mesmo regressão) precisa ser realizado, com o intuito de se manter um 
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equilíbrio entre suas diferentes variáveis, que neste trabalho compõem as três 

dimensões de investigação usadas na pesquisa: análise do contexto social, estratégia 

de marketing e intervenções de marketing e comunicação. 

O item 4.2.1.1 constatou que as campanhas de sucesso analisadas 

desenvolveram primeiro uma análise de contexto social aprofundada, fazendo uso de 

variados tipos de pesquisa (principalmente aquelas referentes à pesquisa formativa), 

estruturadas com ajuda da visão adquirida com o uso de teorias de análise de 

comportamento social. Isso gerou uma visão do contexto social detalhada, da onde 

foram extraídos insights extremamente valiosos para o desenvolvimento das 

estratégias e mensagens de comunicação. Sendo assim, pode-se afirmar que as 

campanhas estudadas investigaram a fundo seus respetivos contextos sociais, 

disponibilizando para uso do planeamento uma grande variedade de informações 

esmiuçadas que foram fundamentais para o desenvolvimento das campanhas como 

um todo e isso inclui as mensagens usadas na comunicação.   

É importante destacar o papel fundamental que as pesquisas investigativas de 

comunicação tiveram em todos os casos analisados, pois são elas que permitem 

verificar se as mensagens de comunicação permanecem adequadas ao público, 

indicando os possíveis ajustes que podem ser feitos as mesmas para que continuem 

atrativas e relevantes aos targets da campanha. Conforme comentado anteriormente 

o processo de criação das mensagens de comunicação é composto por uma teia e seus 

diferentes elementos, neste contexto a pesquisa investigativa de comunicação 

(juntamente com a pesquisa de avaliação de resultados) ajuda a verificar se essa teia 

está em harmonia e, caso não esteja, permite indicar possíveis ajustes que podem ser 

implementados para manter os elementos que a formam coesos e equilibrados. 

A investigação do item 4.2.1.2 seguiu a mesma lógica do pensamento complexo 

descrita nas linhas anteriores, a partir da qual foi possível verificar que as mensagens 

produzidas para as peças de comunicação das campanhas realmente eram pertinentes 

ao universo dos respetivos targets dos casos estudados, ou seja, constatou-se que as 

mesmas foram produzidas para se encaixar ao contexto social da qual pertenciam 

(dimensão 1), levando sempre em consideração os diferentes fatores que incidiam 



137 

sobre o mesmo (e impactavam a criação das mensagens), com o intuito de ser o mais 

assertivo possível e assim ajudar a provocar a mudança de comportamento desejada 

no público-alvo. Como já afirmado neste trabalho, as mensagens de comunicação são 

a ponta final de um processo lógico e complexo, cuja função é traduzir da melhor 

forma possível uma proposta de mudança de comportamento, tendo como base as 

informações levantadas durante a análise do contexto social (ponta inicial).  

Entre a ponta final e a ponta inicial desse processo existe o desenvolvimento de 

alguns fatores chave que viabilizam a criação das mensagens de comunicação. Os 

dados levantados mostram que a segmentação, targeting e posicionamento (variável 5 

analisada no item 4.2.1.2), que compõem parte desses pontos cruciais ao 

desenvolvimento das mensagens, foram de fato desenvolvidos tendo como base a 

leitura do cenário social, da onde foram identificadas também as barreiras e benefícios 

atrelados à adoção dos comportamentos promovidos (mensuração de variável 1 da 

variável 7, analisa no item 4.2.1.2). Estas duas variáveis formam a base da criação das 

mensagens dos trabalhos analisados, tornando-as assim atrativas e apelativas ao 

público-alvo e na maioria das vezes oferecendo a mensagem através de um conteúdo 

criativo e inovador como vimos no caso da campanha Think.  

Por fim, os dados obtidos com a análise do item 4.2.1.3 indicam de forma 

definitiva que as campanhas de sucesso analisadas realmente conseguiram não só 

desenvolver soluções de marketing e comunicação criativas e inovadoras, mas 

também eficientes, uma vez que ficou provado que as mensagens de comunicação 

utilizadas contribuíram para gerar a mudança de comportamento pretendida por cada 

campanha. Dessa forma, foi possível chegar à conclusão de quê uma análise de 

contexto social consistente possibilita sim a criação de mensagens de comunicação 

com as características citadas acima, desde que, logicamente, o conhecimento 

levantado durante a fase de análise do contexto social seja usado efetivamente para 

pautar o desenvolvimento de todos os fatores chave existentes no processo de criação 

do material de comunicação (seja de forma direta ou indireta), principalmente aqueles 

ligados as dimensões 2 e 3. Os principais dados levantados mostram exatamente isso, 

eles revelam que as mudanças de comportamento foram atingidas contando com a 
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ajuda da comunicação desenvolvida para as campanhas. A partir dos resultados 

levantados contatou-se uma relação direta entre engajamento do público-alvo com as 

mensagens das campanhas (e as intervenções de marketing) e a adoção de uma nova 

atitude por parte dos mesmos, mostrando assim que a comunicação foi realmente 

efetiva na sua missão de estimular a adoção de um novo tipo de comportamento. 

Diante do exposto, pode-se responder que sim, a análise do contexto social de 

forma ampla e aprofundada leva à criação de mensagens de comunicação criativas, 

inovadoras e eficientes. Campanhas que pautam o seu planeamento de estratégias e 

ações (e isso inclui aquelas referentes à comunicação) tendo como referência a leitura 

do contexto social, não só na fase inicial, mas durante a execução do trabalho (no caso 

desta última tendo o contexto social como referência para a avaliação do trabalho 

realizado até o momento, para que seja possível realizar ajustes e melhorias ao 

material de comunicação, mantendo-o atual e relevante par o público-alvo) tem um 

potencial muito grande de serem bem-sucedidas, o que no caso do marketing social 

significa provocar uma mudança de comportamento efetiva no público-alvo da 

campanha, confirmando, assim, a hipótese de pesquisa levantada neste trabalho. 

Apesar de isso de antemão parecer óbvio, o caminho desde a análise do 

contexto social até a criação das mensagens de comunicação segue um raciocínio 

lógico, não linear, sobre o qual incidem diferentes fatores (como foi abordado ao longo 

deste trabalho), oriundos de diferentes etapas estratégicas que precisam ser bem 

administrados e monitorados, para que possam gerar um material de comunicação 

pertinente ao contexto social do qual faz parte. Do contrário, mesmo tendo feito uma 

boa leitura do contexto social a comunicação de uma campanha pode acabar não 

sendo eficiente, ou, ainda, a leitura do contexto pode até mesmo ser feita de forma 

rasa e ter impacto negativo sobre a comunicação, comprometendo também o 

desempenho final de um projeto de marketing social, como vermos adiante. 
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4.2.2. Análises de contexto social rasas geram soluções de intervenção de 

marketing e de comunicação limitadas 

Aqui é feita uma breve análise dos principais problemas que levam ao 

desenvolvimento de projetos de marketing social falhos, e como estes podem 

influenciar negativamente o desenvolvimento das mensagens de comunicação. É 

muito importante analisar os casos de insucesso, pois também oferecem 

ensinamentos valiosos sobre a gestão de campanhas de marketing social, que são tão 

importantes quanto aqueles obtidos a partir da análise de casos de sucesso. A 

indicação do que não fazer durante a execução de um trabalho desta natureza ajuda a 

olhar sob diferentes ângulos os desafios existentes para os profissionais de marketing 

social na hora de administrar seus projetos, compondo, assim, uma informação 

complementar aos ensinamentos tidos como uma espécie de boas práticas retirados 

da análise dos casos de sucesso.  

A investigação dos principais erros que incidem sobre a gestão dos projetos de 

marketing social e seu impacto no desenvolvimento do material de comunicação das 

campanhas é mais sucinta, visto que o material que versa sobre esse assunto é mais 

difícil de ser encontrado, assim como o conteúdo disponível sobre os mesmos também 

é escasso. Dessa forma, foram utilizados como referência artigos científicos de 

marketing social que versam sobre essa temática. É um material que detalha o referido 

assunto, mas que não é constituído por relatórios de análise de campanha mais 

aprofundados, assim como tivemos para a análise dos casos de sucesso.  

Como se pode notar, após a investigação dos casos de sucesso, a análise do 

contexto social quando feita da forma correta, com as informações oriundas do 

mesmo sendo aplicadas de forma extensiva no planeamento da estratégia de 

marketing e no desenvolvimento das mensagens de comunicação ajudam a gerar uma 

mudança efetiva de comportamento do público-alvo. No entanto, essa constatação 

não está tão estabelecida entre parte dos profissionais que trabalham com marketing 

social. No artigo Checking Our Blind Spots: The Most Common Mistakes Made by 

Social Marketer,s Cook, Fries e Lynes fizeram um levantamento dos principais erros 

cometidos por profissionais de marketing social, por meio de entrevistas com 
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especialistas da área com pelo menos 11 anos de experiência (alguns com mais de 21 

anos de experiência). Em um dos trechos do artigo, Cook et al. (2020:21) comenta a 

afirmação de um dos entrevistados de que, mesmo quando a pesquisa é realizada, 

nem sempre ela é aproveitada no desenvolvimento do projeto, ressaltando: 

SM Expert 15 também relembra experiência em que se fez pesquisa adequada, 

mas o time com o qual ele/ela estava trabalhando (i.e., cliente e ela/ele como 

profissional de marketing) simplesmente não acreditou na pesquisa e portanto 

ficaram sem produto por causa disso: ‘Eu já vi muita coisa, como pessoas que 

rejeitaram a pesquisa e pensaram ‘bem, é bom saber, mas ainda acredito no 

que acredito’. E assim vejo esse como um dos problemas também com 

fracassos. Às vezes, algo não é implementado como se planejou e às vezes a 

gente subestima ou não presta atenção ao que a pesquisa nos indicou”.70 

Esse fato demonstra como a análise rasa do contexto social, juntamente com o 

desenvolvimento de uma estratégia de marketing pobre, são os dois erros mais graves 

cometidos por profissionais durante a gestão de um projeto de marketing social. Na 

pesquisa realizada por Cook et al. (2020:18), a autora apresenta dados que mostram 

que os dois erros citados são indicados como os mais recorrentes por parte dos 

especialistas de marketing social entrevistados (37,25% e 36,55%, respetivamente). De 

certa forma, é até natural que isso aconteça, uma vez que a elaboração da estratégia 

está estritamente ligada à análise do contexto social (aquela deriva desta). Se se seguir 

a lógica do pensamento complexo, quando essas duas fases cruciais a qualquer projeto 

de marketing social são afetadas, muito provavelmente a comunicação também o 

será, uma vez que todas estão interligadas, e se existir um ponto de instabilidade nessa 

teia do marketing social, isso se reflete no sistema como um todo. Cook et al. 

(2020:20) ressaltam esse ponto ao citar um depoimento de um especialista que frisa 

 

70 Tradução livre: “SM Expert 15 also recalled having an experience in which adequate research was 
done, but that the team (s)he was working with (i.e., both the client and her/himself as a social 
marketer) simply didn’t believe the research and therefore ran out of a product because of it: ‘I have 
seen a lot of stuff where people just poo pooed the research and, and think “well, that’s nice to know, 
but I still believe this.” And so that—I see that as one of the problems too with failure. Sometimes it 
doesn’t get implemented as planned, and then sometimes we underestimate, or we don’t pay attention 
to what the research told us’”. 
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que, quando se está trabalhando com mudança de comportamento, sem dedicar um 

tempo prévio para entender melhor o público-alvo e seu dia a dia, não importa quão 

criativa, divertida e brilhante sua campanha de comunicação seja, ela pode facilmente 

falhar, uma vez que não se considerou de fato as reais características do seu target 

durante sua criação. Isso nos mostra que a pesquisa formativa realmente está 

intimamente ligada ao desenvolvimento da comunicação e que a falta dela impacta 

esta última diretamente, de forma negativa nesse caso.  

Há ainda outros dois fatores que incidem sobre os projetos de marketing social 

de forma relevante, podendo comprometer sua execução e consequentemente seus 

resultados, que são: interferência externa sobre o trabalho do gestor da campanha e a 

aplicação de pré-conceitos por parte dos profissionais de marketing social, em 

detrimento das informações levantadas em pesquisa. Colehour e Lee (2020: 

https://beccconference.org/webinars/) exemplificam esta última questão ao 

afirmarem que um dos principais erros de profissionais de marketing social é assumir 

que o público-alvo é igual a eles mesmos, ou admitir que se sabe muito sobre os 

targets da campanha sem ter a necessidade de pesquisar sobre eles. Isso configura um 

erro de cunho pessoal, em que o gestor prefere acreditar mais em suas próprias 

convicções e não dá muito crédito às informações que chegam através de outras 

fontes. Já a interferência externa não corresponde a um erro do gestor, mas sim a 

situações que surgem no dia a dia sobre as quais o mesmo não tem poder de ação 

sobre e são oriundas normalmente do poder exercido por agentes externos (que 

detém por exemplo poder sobre o projeto como um todo, como por exemplo o 

patrocinador da empreitada) ou de limitações/cortes de verba (esse fator em especial 

pode impactar profundamente os esforços de veiculação de media e, assim, 

comprometer a disseminação da mensagem e a efetividade da campanha). 

Finalizando, nesta curta sessão, foram analisados os principais fatores que 

atrapalham o desenvolvimento de uma campanha de marketing social e, 

consequentemente, também seu material de comunicação, que é o foco principal 

deste trabalho. Pode-se notar que esses fatores são de duas naturezas distintas, uma 

ligada à esfera da gestão do projeto em si, como aqueles ligados à realização de 

https://beccconference.org/webinars/
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pesquisa formativa e da elaboração da estratégia de marketing, e outra relacionada a 

fatores secundários à gestão dos projetos, podendo ter duas origens distintas, uma de 

cunho subjetivo (pré-conceitos dos profissionais de marketing) e outra de cunho 

externo (ingerência por parte de pessoas influentes e limitações de verba que venham 

a existir). É importante notar que a análise dos erros e fatores que têm impacto 

negativo sobre uma campanha de marketing social evidenciam a mesma lógica de 

planeamento defendida ao longo de toda esta tese, ressaltando ainda mais a análise 

do contexto social como ponto central e crítico ao desenvolvimento de qualquer 

campanha voltada para a promoção de uma mudança de comportamento, a partir da 

qual são desenvolvidas todas as soluções de marketing e comunicação.  

A etapa de análise do contexto social precisa, sim, ser realizada, sempre que 

possível da maneira mais ampla e aprofundada, uma vez que é o ponto inicial e central 

de um projeto de marketing social, de onde nascem todas as demais etapas que o 

compõem. Estas precisam carregar o DNA do contexto social do qual fazem parte para 

que o projeto tenha sucesso. Caso esse DNA não seja lapidado e implementado da 

forma correta desde o início nas diferentes dimensões da campanha, todo o 

desenvolvimento do trabalho tende a ser insatisfatório, inclusive a parte ligada à 

comunicação. No artigo “Done 4: Analysis of a Failed Social Norms Marketing 

Campaign”, Russel et al (2009:62) afirmam que: 

Quase sempre, pensamentos relacionados à comunicação publicitária refletem 

confusão ou desacordo com a mensagem de normas sociais. Em alguns casos, a 

confusão emergiu da redação da mensagem das normas sociais, (e.g., “Se você 

bebe menos de 4 doses, você tem um problema?”). Em outros casos, o slogan 

ou outros textos eram mal-entendidos (e.g., “O que significa de cabeça para 

baixo?” ou “Fez o 4?”). Desacordo com a mensagem de normas sociais era 

expresso frequentemente ao desafiar os resultados da pesquisa mostrados na 

propaganda — “Eu duvido muito que 3/4 dos estudantes bebam menos de 4 

doses de bebida quando saem,” “Os estudantes responderam com 

sinceridade?,” ou “Quantos estudantes foram consultados?”. Como notado 

antes, poucas respostas gravadas enfocaram os elementos da comunicação, 
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indicando que a maioria dos respondentes não presto atenção. Os que o 

fizeram reagiram negativamente.71 

O relato acima mostra a falta de consonância da mensagem com o 

entendimento que o público-alvo tem sobre o tema, e isso é evidenciado quando os 

autores citam que os textos dos anúncios geraram confusões de interpretação por 

parte dos targets da campanha. Muito provavelmente esse fator é resultado de uma 

pesquisa exploratória malfeita ou insatisfatória que não conseguiu traduzir o contexto 

social da forma correta, muito menos gerar insights valiosos para o desenvolvimento 

da campanha. Quando isso acontece, as mensagens de comunicação e as intervenções 

de marketing vão tendem a nascer sem identidade, desconexas com o contexto social 

real e com grandes chances de serem inefetivas, como no caso que vimos acima. 

 

71 Tradução livre: “For the most part, thoughts related to the advertisement’s copy reflected confusion 
or disagreement with the social norms message. In some cases, confusion emerged from the wording of 
the social norms message (e.g., “If you drink less than 4 drinks do you have a problem?”). In other cases, 
the slogan or other copy was misunderstood (e.g., “What does bottoms up mean?” or “Done 4?”). 
Disagreement with the social norms message was often expressed by challenging the survey results that 
were featured in the advertisement—“I highly doubt that 3/4 of students drink less than 4 drinks when 
they party,” “Were students answering truthfully?,” or “How many students (were) surveyed?” As noted 
previously, relatively few recorded responses focused on the advertisement’s copy elements, indicating 
that the majority of respondents did not attend to the copy. Those who did reacted to it negatively”. 
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5. Considerações finais 

Pudemos ver, neste trabalho, que o marketing social, ao longo de sua 

existência, busca definir uma identidade própria que esteja de acordo com o seu 

universo e a natureza do seu objeto de estudo, para que seja possível não só gerenciar 

um projeto voltado para a promoção de comportamentos sociais com eficiência, mas 

principalmente diferenciar a prática do marketing social de uma vez por todas do seu 

progenitor, o marketing tradicional. Como vimos, este emprestou as bases 

fundamentais para a criação daquele. No entanto, essas bases devem ser adaptadas ao 

contexto do marketing social. Do contrário, as chances de se planear soluções de 

marketing e comunicação que não gerem os resultados esperados são grandes. 

Dentro desse contexto, a busca por uma nova identidade implicou 

necessariamente em uma adequação dos princípios e conceitos do marketing 

tradicional quando ao aplicados ao marketing social. Essa adaptação não aconteceu da 

noite para o dia, foi fruto de um processo de questionamento epistemológico que 

durou pelo menos 40 anos (praticamente desde o nascimento do marketing social), 

mas que foi extremamente importante para a evolução deste campo estudo, uma vez 

que fez com que a utilização do marketing aplicado à causas sociais amadurecesse 

levando em consideração ao máximo suas próprias características. Em seu nascimento, 

o marketing social era praticamente feito à imagem e semelhança do marketing 

comercial, e hoje tem uma identidade própria estabelecida e bem difundida mundo 

afora, o que lhe garante o status de “maior idade”, como podemos ver nos casos de 

sucesso analisados, implementados em diferentes partes do mundo, por instituições 

distintas, que seguiram à risca o que determina a literatura moderna do marketing 

social. Demonstram, assim, que existe um padrão estabelecido de planeamento e 

execução de campanhas dessa natureza. 

Se a primeira cruzada do marketing social foi se esforçar para se estabelecer 

como campo de estudo autônomo ao marketing comercial, o próximo grande desafio 

que agora tem pela frente é intensificar a produção de conteúdo que falem a respeito 
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de dicas práticas do dia a dia que ajudem a melhorar gestão dos projetos desta área. 

Hoje existem diversas propostas de modelos de gestão de projetos de marketing social 

(algumas foram expostas neste trabalho), mas, mesmo assim, somente falar desses 

modelos sem o contexto da aplicação prática torna a compreensão da maneira como 

deveriam funcionar deficitária. Seria muito interessante haver mais materiais que 

ensinassem boas práticas de planeamento do marketing social a partir de análises de 

casos reais (de sucesso e de insucesso), o que não acontece hoje. Atualmente, 

encontrar materiais que versem sobre casos que não deram certo é muito difícil (o que 

é compreensível, já que vivemos em uma cultura em que, ironicamente, errar é tido 

como um pecado mortal). Isso justifica, inclusive, a realização de um projeto exclusivo 

de investigação que busque identificar de forma consistente os gargalos existentes na 

gestão de campanha de marketing social. No entanto, é sabido que, para que isso 

ocorra, é necessário mudar a cultura e saber que errar faz parte da atividade 

profissional e que os erros ensinam tanto quanto (às vezes até mais) do que os 

acertos. A oferta de trabalho dentro do universo do marketing social ainda é 

infinitamente menor do que no marketing comercial. Sendo assim, um material 

didático complementar focado em casos reais (principalmente os que versam sobre os 

insucessos, já que os casos de sucesso já são extensamente difundidos) é 

imensamente útil para a consolidação de boas práticas de trabalho. 

Um material com esse tipo de conteúdo ajudaria bastante na melhoria da 

compreensão sobre como devem ser geridos os projetos de marketing social, o que 

pode fazer diminuir a ocorrência dos principais erros relacionados a essa prática, que 

são a realização de pesquisa formativa falha e desenvolvimento de estratégias de 

marketing pobres (sessão 4.2.2); que por sua vez estão ligadas, entre outras coisas, à 

pré-conceitos dos próprios gestores dos projetos sobre determinados assuntos. Esses 

profissionais, na maioria das vezes, ignoram as informações descobertas com a 

aplicação das pesquisas e se baseiam apenas em seus conhecimentos, um erro crasso, 

mas não incomum no universo do marketing social. Diante do que foi exposto, é que 

se justifica, no atual momento, focar mais a produção de informações que ajudem a 

reforçar aspetos práticos de gestão de projetos de marketing social. O questionamento 



146 

epistemológico impresso ao longo do tempo já estabeleceu as bases de uma 

identidade própria das campanhas de marketing que são voltadas para a promoção de 

um determinado comportamento, resta agora definir os alicerces das suas práticas de 

gestão do dia a dia. 

Seguindo essa mesma linha, é necessário promover também um melhor o 

entendimento sobre como deve ser gerenciado o processo de desenvolvimento das 

mensagens de comunicação de uma campanha de marketing social, de forma que 

fique claro todo o processo que a envolve, da análise do contexto social à criação das 

mensagens de fato, assim como ficou constatado após a análise dos casos de sucesso. 

Após a realização da investigação, foi possível notar a repetição de um padrão 

conceitual de gestão de projetos de marketing social, que favorece o desenvolvimento 

do trabalho de uma forma geral e em especial as mensagens que o compõem que é o 

foco desta pesquisa. 

É necessário difundir o conceito de que a análise do contexto social e as 

mensagens de comunicação fazem parte de uma só teia de fatores que juntos 

compõem as soluções de marketing social de uma campanha. Conforme afirmado 

anteriormente, análise do contexto social e as mensagens de comunicação estão em 

extremos opostos da referida teia e mesmo assim ambas estão estritamente ligadas 

uma à outra, devendo haver sempre uma ligação lógica entre as duas, para que as 

mensagens usadas nas campanhas tenham um grande potencial de serem criativas, 

inovadoras e eficientes. Entre as duas extremidades existem uma série de fases e 

etapas (ex: segmentação, targeting, elaboração do mix de marketing, entre outras) 

que ajudam a conectar as duas pontas e, como se pode imaginar, logicamente, 

precisam ser pautadas pela análise do contexto social para que a conexão com a as 

mensagens de comunicação seja mantida. 

Essa lógica de pensamento precisa estar sempre viva na mente dos 

profissionais de marketing social, para evitar que os mesmos não caiam na armadilha 

de se basear apenas pelos próprios conhecimentos já adquiridos (e os pré-conceitos 

que acompanham estes últimos) na hora de planear as intervenções de marketing e 

comunicação dos projetos voltados para promoção de um determinado 
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comportamento em detrimento de um outro. Apesar de estarem aparentemente 

longe uma da outra, a análise do contexto social e as mensagens de comunicação de 

uma campanha de marketing social são intimamente conectadas e devem ser vistas 

sob um prisma de proximidade (e interdependência), e não de distanciamento. 

Difundir cada vez mais a importância do contexto social para o desenvolvimento de 

mensagens de comunicação criativas, inovadoras e eficientes deve ser um dos focos 

para a promoção da evolução da prática do marketing social e dos seus respetivos 

conceitos e práticas de gestão. 
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Anexos 

Quadro 1 – Etapas dos processos criativo e inovativo 

Etapas: processo criativo Etapas: processo inovativo 

• Perceção e receção da questão;   

• Análise e delineamento da questão;         

• Apropriação da questão;  

• Cognição sobre a questão;  

• Julgamento e análise crítica da questão;  

• Seleção e escolha de alternativas;  

• Experimentação e avaliação para o 
aprimoramento da ideia. 

• A identificação da oportunidade;  

• Idealização ou invenção ao desenvolvimento, 
criação de protótipos; 

• Produção, marketing e vendas; 

• E o empreendedorismo que consiste em uma 
atitude para ajudar e desenvolver a 
comercialização. 

 

Quadro 2 – Benchmark marketing social 

Benchmark Explicação 

1. Estabelece metas de 
comportamento 

Programas de marketing devem ter como enfoque claro o 
comportamento, fundamentado em forte análise comportamental, 
com objetivos específicos de comportamento. 

2. Usa pesquisas de consumo 
e pré-teste 

Desenvolvendo um entendimento claro do público, com base em 
pesquisa de consumidores e usando informações de variadas fontes, 
ajuda a desenvolver uma abordagem centrada em consumidores. 

3. Usa teoria com 
discernimento 

Os programas se beneficiam da fundamentação em teoria 
comportamental, além de serem informados por e se basearem em 
enquadramentos teóricos integrados. 

4. É orientada por insight O enfoque deve ser em ter um entendimento mais profundo do que 
move e motiva consumidores. A identificação de fatores-chave e 
questões relevantes para influenciar positivamente o comportamento 
permite que insights sejam desenvolvidos. 

5. Aplica princípios de 
segmentação e targeting 

Evitando abordagens guarda-chuva, a segmentação e o targeting 
permitem que as intervenções sejam adaptadas a segmentos 
específicos do público. 

6. Usa marketing mix para 
além da comunicação 

Programas consideram a melhor aplicação estratégica do marketing 
mix dos quatro “p” (product, price, place e promotion). Outros podem 
incluir “políticas” ou “pessoas”, como oferecendo treinamento para 
agentes de intervenção. 

7. Cria trocas motivacionais 
atraentes com o público-alvo 

Programas consideram o que motiva as pessoas a se engajarem 
voluntariamente com a intervenção e oferece algo benéfico em troca. 
O benefício oferecido por ser algo palpável (por exemplo, 
recompensas/incentivos pela participação ou por modificar 
comportamentos) ou não (satisfação pessoal, melhora da saúde e do 
bem-estar). 

8. Lida com o comportamento 
concorrente  

Forças que compete com a mudança de comportamento almejada são 
analisadas e a intervenção considera o apelo de comportamentos 
concorrentes. Usam-se estratégias que busquem remover ou minimizar 
essa competição. 

 

Fonte: Strategic Social Marketing (French, Blair-Stevens apud. French e Gordon, 2015) – tradução livre 
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Quadro 3 – Matriz de dimensões, variáveis e indicadores 

Dimensões Variáveis Mensuração das Variáveis Indicadores 

 
  
 
 
 
 
 
 
  1. Análise do 
Contexto Social 

1. Metas 
comportamentais a 
serem atingidas. 

1. Metas comportamentais 
segmentadas de acordo com o 
perfil comportamental do 
público-alvo. 

1. Metas comportamentais 
definidas para o projeto. 

2. Aplicação de 
pesquisa do 
consumidor e de 
pesquisas de pré 
testes. 

1. Nível de profundidade da 
pesquisa de consumidor 
realizada   

1. Tipos e técnicas de pesquisa 
utilizados. 

2. Aplicação de pesquisas do 
consumidor e de pesquisa de 
pré-testes durante as diferentes 
fases do projeto. 

1. Aplicação da pesquisa antes 
do desenvolvimento do projeto. 

2. Aplicação de pesquisas 
durante as diferentes fases do 
projeto. 

3. Aplicação de pesquisas depois 
do projeto 

3. Uso de teoria 
para estruturar a 
análise do contexto 
social. 

1. Análise do contexto social a 
partir da estruturação teórica 
do comportamento 

1. Descrição do comportamento 
situacional baseada em teoria 
do comportamento. 

2. Nível de profundidade da 
análise teórica (âmbito pessoal, 
interpessoal, comunitário, 
ambiental e focada em 
promoção da saúde); 

1. Tipos diferentes de teorias d 
análise do comportamento 
utilizadas na análise. 

4. Insights 
aplicados durante 
o planeamento da 
estratégia de 
marketing. 

1.Identificar insights 
comportamentais ligados aos 
targets principais da campanha. 

1.  Insights segmentados 
obtidos e documentados. 

 
 
 

2. Estratégia de 
Marketing  

5. Aplicação dos 
princípios de 
segmentação, 
targeting e 
posicionamento. 

1. Definição da segmentação de 
público, dos targets e do 
posicionamento da campanha. 

1.Segmentação de público da 
campanha. 

2. Target da campanha. 

3. Posicionamento da 
campanha. 

2. Processo de definição da 
segmentação, targeting e 
posicionamento 

1. Segmentação, targeting e 
posicionamento pautados pela 
análise do contexto social. 

6. Uso do 
marketing mix para 
além da 
comunicação. 

1. Utilização dos 4 Ps do mix de 
marketing 

1. Análise descritiva de dados de 
pesquisa que indicam a 
presença dos 4Ps na campanha. 

2. Utilização de Ps adicionais ao 
mix de marketing (ex: políticas 
públicas, loobying, advocacy, 
public relations e pessoas) 

1. Diferentes tipos adicionais de 
Ps de marketing utilizados 
durante a campanha. 

3. Marketing mix segmentado 1. Estratégias de marketing 
desenvolvidas para targets 
específicos. 

4. Utilização do Mix de 
Marketing de forma integrada 

1. Soluções que combinam 
todos os Ps de marketing em 
sua execução. 

 7. Identificar trocas 1. Relevância da troca 1.Proposta de troca 
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3. 
Desenvolvimento 
das intervenções 

de marketing e da 
comunicação 

motivacionais 
atrativas para os 
targets da 
campanha. 

motivacional proposta para o 
público-alvo. 

motivacional pautada pelas 
barreiras e benefícios atrelados 
a adoção do comportamento 
pelo público-alvo. 

2. Engajamento do público-alvo 
com as soluções de intervenção 
comportamental da campanha. 

1. Análise descritiva de dados de 
pesquisa do consumo das 
soluções de intervenção de 
campanha pelo público-alvo. 

3. Mudança de comportamento 
em virtude do contato do 
público-alvo com as soluções de 
comunicação e as intervenções 
de marketing da campanha. 

1. Análise descritiva de dados 
que evidenciam a mudança de 
comportamento do público-alvo 
a partir do contato do público 
com alvo com as intervenções 
de marketing e de comunicação 
da campanha. 

4. Engajamento do público-alvo 
com o material de comunicação 
da campanha. 

1. Análise descritiva de dados de 
pesquisa que evidenciam o 
consumo do material de 
comunicação da campanha em 
seus diferentes formatos. 

2. Índice de awareness das 
campanhas. 

8. Avaliar a 
promoção da 
infocomunicação 
do comportamento 
desejado como 
uma opção 
competitiva ao 
comportamento 
que se pretende 
combater 

1. Conteúdo das mensagens da 
campanha e sua adequação ao 
público-alvo. 

1.Mensagens da campanha que 
abordam as barreiras e os 
incentivos a adoção do 
comportamento desejado, de 
acordo com o perfil do público-
alvo da campanha  

2. Mix de meios de 
comunicação utilizados na 
campanha. 

1. Meios de comunicação e 
formatos utilizados na 
divulgação da campanha de 
acordo com o perfil do público-
alvo 

3. Feedback de comunicação 
para que as mensagens 
permaneçam atuais e atrativas. 

1. Análise descritiva de dados 
que evidenciam o 
acompanhamento e 
monitoramento das mensagens 
da campanha. 
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Quadro 4 – Casos de sucesso utilizados na análise de pesquisa 

 Nome da 
Campanha 

Tema País Instituição 
Organizadora 

Campanha 1 Think Direção Segura Reino Unido Departamento de 
Transporte 

Campanha 2 Verb Promoção da 
prática de 
atividade física 

Estados Unidos Centers for Disease 
Control and 
Prevention (CDC) 

Campanha 3 Hora H Saúde sexual Brasil  H Alliance 

Campanha 4 Truth Combate ao 
tabagismo 

Estados Unidos American Legacy 
Foundation 

Campanha 5 It’s not OK Combate a 
violência 
doméstica 

Nova Zelândia Senate 
Communications 

 

Quadro 5 – Diferentes tipos e técnicas de pesquisa utilizadas na análise do contexto 

social 

Dimensão 1 — Análise do Contexto Social 

Variável 2 - Aplicação de pesquisa do consumidor e de pesquisas de pré-testes 

Mensuração da Variável 2 - Nível de profundidade da pesquisa de consumidor realizada 

             
Campanhas 
 
Indicador 

Campanha 1  
 Think 

Campanha 2   
Verb 

Campanha 3  
Hora H 

Campanha 4   
Truth 

Campanha 5 
It’s not OK 

1. Tipos e 
técnicas de 
pesquisa 
utilizados. 

1. Pesquisa 
formativa:  Social 
and desk reseach; 
ways in day; 
development of 
messages 
srategies; 
strategic 
develpoment 
research; Tagert 
Market Research.   
2. Pesquisa 
investigativa de 
comunicação: 
Stakeholder 
update on 
research and 
creative brieft; 
Creative 
production and 
final creative 
testing (if 
necessary);          
3. Pesquisa de 
Avaliação Final. 

1. Pesquisa 
formativa: 
revisão de 
literatura, 
desk research; 
focus groups, 
interviews 
and 
ethnographic 
inquiries 
among multi-
ethnic groups 
across the 
country. 2. 
Pesquisa 
investigativa 
de 
comunicação.  
3. Pesquisa de 
Avaliação 
Final. 

1. Pesquisa 
formativa: 
revisão de 
literatura, desk 
research; pre-
and post-
implementation 
campaigns; In 
depth-
interviews; 
qualitative and 
etnographic 
research;  
2. Pesquisa 
investigativa de 
comunicação;  
3. Pesquisa de 
Avaliação Final. 

1.Pesquisa 
formativa: 
revisão de 
literatura, 
qualitative 
research; 
Brand 
Modeling.  
2. Pesquisa 
Investigativa 
de 
Comunicação. 
3. Pesquisa de 
Avaliação 
Final. 

1. Formative 
research: 
literature 
review; in-
depth 
interviews; 
desk research; 
Input from 
people 
working in the 
area of family 
violence; 
2. Pesquisa 
Investigativa 
de 
Comunicação. 
3. Pesquisa de 
Avaliação 
Final. 
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Quadro 6 – Diferentes tipos teorias comportamentais utilizadas na análise do contexto 

social 

Dimensão 1 — Análise do Contexto Social 

Variável 3 - Uso de teoria para estruturar a análise do contexto social. 

Mensuração da Variável 2 - Nível de profundidade da análise teórica (âmbito pessoal, interpessoal, 
comunitário, ambiental ou focada em promoção da saúde) 

            
Campanhas 

 
Indicador 

Campanha 1  
 Think 

Campanha 2   
Verb 

Campanha 3  
Hora H 

Campanha 4   
Truth 

Campanha 5 
It’s not OK 

1. Tipos 
diferentes de 
teorias do 
comportamento 
utilizadas na 
análise 

Teoria focada 
em promoção 
da saúde e a 
nível 
interpessoal:  
1. Health 
Belief Model 
(promoção da 
saúde);  
2. Social 
Norms Theory 
(interpessoal). 

Teoria a nível 
individual e 
interpessoal: 
1. Theory of 
Planned 
Behaviour 
(individual);  
2. Social 
Cognitive 
Theory 
(interpessoal). 

Teoria a nível 
individual e 
ecológico/ambientais: 
1. Stages of Change 
Theory (individual); 
2. Ecological model 
(interpessoal). 

Teoria a nível 
individual e 
interpessoal:  
1. Proto-type 
Willingness 
Model 
(individual);  
2. Social 
Norms Theory 
(interpessoal). 

Teoria a nível 
individual, 
comunitário e 
interpessoal: 
 1. People and 
places 
(individual); 
 2. 
Community 
Development 
Model 
(comunitário);   
3. Social 
Norms Theory 
(interpessoal). 

 

Quadro 7 – Definição de segmentação e targeting pautada pela análise do contexto 

social72 

Dimensão 2 — Definição da Estratégia de Marketing 

 Variáveis 5 - Definição da segmentação de público, dos targets e e do posicionamento da 
campanha. 

           
Mensuração 

de Variável 
 
 
 
 
Campanhas 

Mensuração de 
Variável 1 - 
Definição da 

segmentação de 
público, dos 
targets e do 

posicionamento 
da campanha 

Mensuração da Variável 2 - Processo de definição da segmentação, 
targeting e posicionamento (retirados dos textos dos casos de estudo, 

oriundos do sítio digital do NSMC) 

1. Think Target primário: 
Homens jovens, 

“O DfT é responsável pela segurança de todos nas estradas. O método do 
princípio da segmentação que foi aplicado pelo DfT era baseado em 

 

72 As informações constantes deste quadro são uma tradução livre da informação literal dos estudos de 
caso que utilizei nesta pesquisa. 
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crianças, pessoas 
que trabalham a 
conduzir e 
motociclistas. 

comportamento e uso das estradas. Porém, a análise das estatísticas de 
vítimas indicou que havia grupos-chave desproporcionalmente em risco 
nas estradas e precisavam de atenção específica: crianças; jovens do sexo 
masculino; pessoas que trabalham a conduzir; motociclistas” NSMC 
(Think Full Case Study:4). 

2. Verb Posicionamento: 
For-kids-by-kids 

“Pré-adolescentes estão cada vez mais independentes e autônomos. Os 
mundos de seus amigos e colegas são cruciais para esse processo de 
individualidade e separação. Portanto, os benefícios do desenvolvimento 
social e da autodescoberta são motivadores poderosos. Atividades 
associadas ao desenvolvimento pessoal e social são imediatamente mais 
atraentes para pré-adolescentes” NSMC (Verb Full Case Study:4). 

3. Hora H Target primário: 
jovens em vez de 
homens mais 
velhos, já que 
potencialmente 
têm visões mais 
flexíveis sobre 
gênero e estão 
começando suas 
vidas ou a 
desenvolver 
relacionamentos 
íntimos. 
Posicionamento: 
An attitude with a 
difference - Real 
men use Hora H. 

“Os resultados das pesquisas forneceram a estrutura conceitual para o 
Programa H (H para homens ou hombres em espanhol). Especificamente, 
essa pesquisa formative reforçou a necessidade de: 
> Trabalhar no nível individual de mudança de comportamento e 
atitudeengajando jovens em reflexão crítica sobre os custos das versões 
tradicionais de masculinidade;  
> Trabalhar no espectro das normas sociais ou da comunidade, incluindo 
a influência ou os exemplos dessas atitudes e comportamentos 
individuais entre os pais, prestadores de serviço, líderes comunitários ou 
religiosos, mídia e outros” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h). 

4. Truth Target primário: 
Jovens com idade 
entre 12 e 17 
anos. 

“Por volta de 80% dos fumantes começaram a fumar antes dos 18 anos 
de idade e um terço dos adolescentes que fumam vão morrer 
prematuramente de uma doença relacionada ao uso do tabaco. Todos os 
dias, cerca de 3800 crianças tentam fumar pela primeira vez. Só em 1991, 
estima-se que 255 milhões de carteiras de cigarros foram vendidas 
ilegalmente para menores e em 1997 os fumantes entre 12 e 17 anos 
fumaram aproximadamente 924 milhões de carteiras” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE). 

5. It’s Not 
Ok 

Target primário: 
homens que 
cometem 
violência familiar: 
aqueles que 
precisam parar de 
agir 
violentamente. 

> “Homens que cometem violência e pessoas à sua volta não entendiam 
a gama de comportamentos que constituem violência familiar. A 
campanha, então, precisou estabelecer uma definição mais ampla de 
violência familiar; 
Esses homens consideravam a violência normal. Muitos descreveram 
infâncias marcadas por surras e por observar seus próprios pais 
cometendo violência íntima contra a parceira; 
Muitos descreveram experienciar confusão e incerteza sobre seu papel 
como homem e o que a sociedade espera e aceita deles. Isso os levou a 
se sentirem culpados e injustamente atacados ‘pelo sistema’” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/its-not-ok). 
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Quadro 8 – Mensagens de comunicação pautadas pela análise do contexto social73 

Dimensão 3 — Definição das Intervenções de Marketing e Comunicação 

 Variável 8 - Avaliar a promoção da infocomunicação do comportamento desejado como 
uma opção competitiva ao comportamento que se pretende combater 

 Mensuração da Variável 1 - Análise descritiva de dados sobre conteúdo das mensagens 
da campanha e sua adequação ao público-alvo. 

       Indicadores 
 
Campanhas 

1. Conteúdo das mensagens de 
comunicação 

2. Processo de desenvolvimento das mensagens 
de comunicação (retirado dos textos dos casos de 

estudo, oriundos do sítio digital do NSMC) 

1. Think Mensagem central comercial TV: 
“The THINK! barman tells you how 
your life could change if you decide 
to drink that pint before driving” 
NSMC (Moment of Doubt Case 
Example). 

“Um dos pontos fortes de THINK! foi seu uso da 
pesquisa do target market no desenvolvimento de 
elementos individuais do programa. Por exemplo, 
uma de suas campanhas bem-sucedidas, ‘Moment 
of Doubt’, almejava fazer com que os homens 
pensassem no que beberiam antes de dirigir. Essa 
campanha do verão de 2007 foi direcionada a 
homens entre 17 e 27 anos de idade” NSMC 
(Moment of Doubt Case Example). 
“A campanha foi direcionada por insights 
essenciais de um semioticista que havia sido 
chamado para analisar a publicidade quanto a 
beber e dirigir. Isso enfatizou que as mensagens 
de segurança nas estradas sobre beber e dirigir 
normalmente tinham narrativas que mostravam 
pessoas felizes bebendo e depois um acidente, 
mas nunca incluíam o momento de decisão do 
motorista de beber mais. Isso levou à criação da 
campanha ‘Moment of Doubt’, que girava em 
torno da pergunta ‘será que posso beber mais um 
ou não?’. No commercial, não há conclusão a 
respeito do que o motorista decide. Não se resolve 
o conflito, o que foi planeado deliberadamente 
por terem descoberto que isso seria mais 
perturbador e pessoal” NSMC (Moment of Doubt 
Case Example). 

2. Verb Texto Cartaz 1: New day… new 
game. Any day is a chance to get 
together and create something fun. 
Texto Cartaz 2: Any time, double 
time. Take 2 verbs make 1 game 
and go! Badminton + Baseball = 
Birdieball. Create your own game 
and play, anywhere, anytime. 

“Pré-adolescentes estão cada vez mais 
independentes e autônomos. Os mundos de seus 
amigos e colegas são cruciais para esse processo 
de individualidade e separação. Portanto, os 
benefícios do desenvolvimento social e da 
autodescoberta são motivadores poderosos. 
Atividades associadas ao desenvolvimento pessoal 
e social são imediatamente mais atraentes para 
pré-adolescentes” NSMC (VERB Full Case Study:4). 

3. Hora H Cartaz: Homem com H conversa. 
Respeita. Cuida. A atitude faz a 
diferença. 

“O programa H se concentra em ajudar jovens 
homens a questionar normas tradicionais 
relacionadas à masculinidade e promover suas 

 

73 As informações constantes deste quadro são uma tradução livre da informação literal dos estudos de 
caso que utilizei nesta pesquisa. 
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habilidades e discutir e refletir sobre os ‘custos’ 
das visões relacionadas à desigualdade dos 
gêneros e sobre as vantagens de comportamentos 
mais igualitários. Envolve dois componentes 
principais: 
1. Um currículo validado incluindo um manual e 
um vídeo educacional para promover uma 
mudança de atitude e comportamento entre 
homens; 
2. Uma campanha de estilo de vida para promover 
mudanças nas comunidades ou nas normas sociais 
sobre o que significa ser um homem”, NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/
program-h:2020). 

4. Truth Anúncio impresso: On their 
website tobacco companies 
encourage people to quit smoking. 
In 2006 court found that tobacco 
companies manipulate nicotine 
levels to keep smokers addicted.   

“A maior competição é a indústria do tabaco, que 
a campanha nomeia de ‘Big Tobacco’. Entre todos 
os produtores nos EUA, a indústria do tabaco é 
uma das que mais intensamente investem no 
marketing de seus produtos, perdendo apenas 
para a automobilística. De acordo com a Federal 
Trade Commission (FTC), em 2010, os últimos 
números sobre os gastos da Big Tobacco somam 
aproximadamente 8.5 bilhões de dólares por ano 
para dar visibilidade ao tabaco e torna-lo acessível 
e desejável, especialmente para os jovens. 
Até mesmo mensagens antitabaco eram 
historicamente apresentadas pelo Big Tobacco, 
apesar de ter sido descoberto que a exposição 
causava uma atitude mais positiva frente à 
indústria e alimentava uma propensão entre 
futuros fumantes. Essas propagandas sugeriam 
que fumar era algo para adultos, não para 
crianças. Para o adolescente típico que mal pode 
esperar para crescer, a mensagem não os 
dissuadia (Allen et al, 2009) — NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/
truth%C2%AE). 

5. It’s Not Ok Cartaz 1: It’s not ok to make your 
kids feel worthless, just because 
you are having a bad day; 
Cartaz 2: Family violence - It’s not 
ok. It is ok to ask for help 

“A pesquisa enfatizava a necessidade de parar 
antes de partir para a violência em um casal. Era 
importante começar com uma fase de trabalho 
que estabelecia um contexto para as 
comunicações futuras. Era importante primeiro 
criar uma visão comum de que a violência familiar 
é um problema social sério para os neozelandeses 
e começar a mobilizar a mudança social” NSMC 
(It’s Not OK Full Case Study:4). 
“Um princípio essencial do time da campanha era 
de que ela precisava ser apresentada de forma a 
levar a uma mudança positiva para quem vivia 
situações de violência — não apenas 
culpabilização e exclusão. A campanha acreditava 
que representar violência familiar extrema faz com 
que as pessoas se distanciem do problema (‘isso é 
sobre os outros’). A campanha, porém, não nega o 
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lado negative da violência, e não deixa 
ambiguidade quanto à sua mensagem. Equilibra os 
lados positive e negative na mensagem com foco 
no simples ‘It’s not OK — but it is OK to ask for 
help’” NSMC (It’s Not OK Full Case Study:5). 

 

Quadro 9 – Existência de uma relação lógica entre as variáveis 5, 7 e 8 

Quadro comparativo da relação existente das variáveis 5, 7 e 8 

 Variável 5 - 
Aplicação dos 
princípios de 

segmentação, 
targeting e 

posicionamento. 

Variável 7 - Identificar as trocas motivacionais atrativas para os 
targets da campanha 

Variável 8 - 
Avaliar a 

promoção da 
infocomunicação 

do 
comportamento 
desejado como 

uma opção 
competitiva ao 

comportamento 
que se pretende 

combater 

            
Mensuração 

de Variável 
 
 
 
 
 
Campanhas 

Mensuração de 
Variável 1 - 
Definição da 

segmentação de 
público, dos 
targets e do 

posicionamento 
da campanha 

Mensuração da Variável 1 - Relevância da troca motivacional 
proposta ao público-alvo (retirados dos textos dos casos de 

estudo, oriundos do sítio digital do NSMC) 

Mensuração da 
Variável 1 - 

Conteúdo das 
mensagens da 

campanha e sua 
adequação ao 
público-alvo. 

1. Think Target primário: 
Homens jovens, 
crianças, 
pessoas que 
trabalham a 
conduzir e 
motociclistas. 

“As campanhas THINK! também evoluíram de apenas apresentar 
fatos para afetar públicos-alvo, sendo mais abertas para o custo 
emocional de comportamentos arriscados nas estradas. A maior 
barreira para mudar o comportamento nas estradas é o hábito 
enraizado. THINK! então buscou um gancho emocional para 
mudar o comportamento e trazer um benefício emocional para 
que o comportamento — e hábito — mude”  NSMC (Think Full 
Case Study:10). 

Mensagem 
central 
comercial TV: 
“The THINK! 
barman tells you 
how your life 
could change if 
you decide to 
drink that pint 
before driving” 
NSMC (Moment 
of Doubt Case 
Example). 

2. Verb Posicionamento: 
For-kids-by-kids 

“VERB™ foi planeado para minimizar os obstáculos para a prática 
de atividade física e para motivar pré-adolescentes a buscar 
oportunidades de explorar suas metas e desenvolver suas 
habilidades. Por exemplo, autoestima e autoconfiança são 
fatores-chave quanto aos pré-adolescentes tentarem ou não 
novas atividades. Por essa razão, VERB™ tentou melhorar 
autoestima ao transmitir a mensagem de que os pré-
adolescentes não seriam julgados com base no nível individual 
de atividade física” NSMC (VERB Full Case Study:6). 

Texto Cartaz 1: 
New day… new 
game. Any day is 
a chance to get 
together and 
create 
something fun. 
Texto Cartaz 2: 
Any time, double 
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time. Take 2 
verbs make 1 
game and go! 
Badminton + 
Baseball = 
Birdieball. 
Create your own 
game and play, 
anywhere, 
anytime. 

3. Hora H Target primário: 
jovens em vez 
de homens mais 
velhos, já que 
potencialmente 
têm visões mais 
flexíveis sobre 
gênero e estão 
começando suas 
vidas ou a 
desenvolver 
relacionamentos 
íntimos. 
Posicionamento: 
An attitude with 
a difference - 
Real men use 
Hora H. 

“Os obstáculos principais para o público-alvo adotar os 
comportamentos desejados incluem uma longa tradição cultural 
que reforça o machismo, gratificação sexual e pressão dos pares 
(‘todo mundo faz isso'), reforçada pela representação dos 
valores machistas pela mídia de entretenimento” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h). 

Texto Cartaz: 
Homem com H 
conversa. 
Respeita. Cuida. 
A atitude faz a 
diferença. 

4. Truth Target primário: 
Jovens com 
idade entre 12 e 
17 anos. 

“Em 1998, aquilo que se via como benefício de fumar incluía 
parecer mais cool, mais sexy e mais independente. Pode ser um 
jeito de se enturmar tanto quanto é algo associado à expressão 
individual e a ser uma pessoa rebelde ou alguém que corre 
riscos. O time — funcionários estatais de controle do tabagismo 
e suas agências parceiras — se deu conta de que não poderia 
simplesmente tirar uma ferramenta da rebeldia da juventude 
sem dar uma alternativa em troca. Ao atacar a duplicidade e a 
manipulação da indústria do tabaco, sintonizaram a rebeldia 
natural dos adolescentes à atitude de se rebelar contra as 
empresas de tabaco. Obstáculos para o abandono do tabagismo 
incluem pressão dos colegas, vício, estresse e prazer” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE). 

Anúncio 
impresso: On 
their website 
tobacco 
companies 
encourage 
people to quit 
smoking. In 2006 
court found that 
tobacco 
companies 
manipulate 
nicotine levels to 
keep smokers 
addicted.   

5. It’s Not 
Ok 

Target primário: 
homens que 
cometem 
violência 
familiar: aqueles 
que precisam 
parar de agir 
violentamente. 

“A pesquisa qualitativa mostrou que a violência era o modo de 
vida de muitas pessoas. Quando estavam sob pressão ou quando 
não conseguiam o que esperavam, a violência era a única 
resposta que conheciam. Então, para retirar essa opção, a 
campanha precisava oferecer uma alternativa. Essa alternativa 
era a esperança por uma vida melhor, os meios de falar sobre 
isso, a habilidade de pedir ajuda e a oportunidade de mudar por 
meio de representações positivas de masculinidade e 
paternidade” NSMC (It’s Not OK Full Case Study:4). 

Cartaz 1: It’s not 
ok to make your 
kids feel 
worthless, just 
because you are 
having a bad 
day; 
Cartaz 2: Family 
violence - It’s 
not ok. It is ok to 
ask for help. 
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Quadro 10 – Ps agregados de marketing social complementares aos 4Ps tradicionais 

usados nas campanhas 

Dimensão 2 — Definição da Estratégia de Marketing 

Variáveis 6 — Uso do marketing mix para além da comunicação 

            
Mensuração 

de Variável 
 
Campanhas 

Mensuração de Variável 1 
- Utilização dos 4 Ps do mix 

de marketing 

Mensuração da Variável 2 - Utilização de Ps agregados ao 
mix de marketing (ex: políticas públicas, loobying, advocacy, 

public relations e pessoas) 

1. Think SIM. SIM: Advocay and Lobbying; Branding; Services; Media and 
Public Relations; Research and insight; Theory; Policy and 
Legislation; Stakeholder Engagement; Community 
Development 

2. Verb SIM SIM: Advocacy and Lobbying; Branding; Services; Media and 
Public Relations; Research and insight; Theory; Policy and 
Legislation; Stakeholder Engagement; Community 
Development. 

3. Hora H SIM SIM: Advocacy; Branding; Services; Media and Public 
Relations; Research and insight; Theory; Stakeholder 
Engagement. 

4. Truth SIM SIM: Advocacy; Branding; Services; Social Media; Media and 
Public Relations; Research and insight; Theory; Policy and 
Legislation; Stakeholder Engagement; Community 
Development 

5. It’s Not Ok SIM SIM: Advocacy; Branding; Services; Social Media; Media and 
Public Relations; Research and insight; Theory; Policy and 
Legislation; Stakeholder Engagement; Community 
Development 
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Quadro 11 – Engajamento do público-alvo com as soluções de intervenção de 

marketing da campanha74 

Dimensão 3 - Intervenções de marketing e de comunicação 

Variáveis 7 — Identificar as trocas motivacionais atrativas para os targets da campanha 

            
Mensuração 

de Variável 
 
Campanhas 

Mensuração de 
Variável 2 - 

Engajamento do 
público-alvo com 

as soluções de 
intervenção de 
marketing da 

campanha. 

Indicador - Análise descritiva de dados de pesquisa do consumo das 
soluções de intervenção de marketing da campanha pelo público-alvo 

1. Think SIM. “Em junho de 2000, THINK! foi lançado ao público com um comercial de 
televisão genérico sobre segurança rodoviária. O DfT trabalhou com seus 
stakeholders da mesma forma que as marcas trabalham com seus 
franqueados. THINK! foi lançado para RSOs em uma conferência em maio 
de 2000, bem como em um evento de partes interessadas mais amplo 
em junho, para garantir que vivesse localmente, bem como 
nacionalmente. Inicialmente, um calendário de 12 meses foi fornecido 
para que as atividades locais pudessem refletir as atividades a nível 
nacional. Os parceiros locais foram atualizados por meio de boletins 
informativos até 2004, quando um site foi lançado para os parceiros e os 
materiais foram produzidos para encomenda ou download, incluindo um 
brand book” NSMC (Think Full Case Study:9). 

2. Verb SIM “A campanha buscou combinar uma campanha nacional de mídia de 
grande escala com atividades de base, mas às vezes isso se mostrou um 
desafio. Um exemplo foram as dificuldades que ocorreram na 
organização dos eventos WACK da Nickelodeon com as comunidades 
locais. Por exemplo, a Nickelodeon queria levar o evento a uma 
comunidade e disse que poderia garantir a participação de 7 mil crianças. 
No entanto, a comunidade queria um local diferente para o evento do 
que o sugerido e queria que a própria comunidade organizasse as 
crianças presentes” NSMC (VERB Full Case Study:10). 

3. Hora H SIM “O Promundo trabalhou com grupos comunitários locais, associações de 
moradores, escolas locais e uma rádio comunitária para recrutar jovens 
para participarem da intervenção e garantir espaço para as oficinas 
educativas. Os rapazes discutiram como as oficinas os ajudaram a 
questionar suas atitudes: ‘Aprendi a falar mais com minha namorada. 
Agora me preocupo mais com ela... é importante saber o que a outra 
pessoa quer, ouvi-la. Antes [das oficinas], eu me preocupava só comigo 
mesmo'” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h). 

4. Truth SIM “Durante o verão, a turnê atingiu mais de 150 cidades, visitando praias, 
pistas de skate, concertos e qualquer outro lugar onde os jovens possam 
se reunir. A turnê também atraiu seu próprio público por meio de 
concertos e demonstrações de artes marciais e galerias de arte de 
grafite. Os embaixadores distribuíram camisetas, bandanas, chapéus e 
kits virais ‘Infect truth®’ contendo adesivos e estênceis para que os 

 

74 As informações constantes deste quadro são uma tradução livre da informação literal dos estudos de 
caso que utilizei nesta pesquisa. 
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adolescentes pudessem se envolver em seus próprios esforços de 
marketing de guerrilha. Além do Outbreak Tour, o marketing de base foi 
incentivado por anúncios impressos com estênceis removíveis ‘truth®’ 
que apareceram nas edições de verão de revistas como Mass Appeal, 
Snowboarder, Vibe e Teen People” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE). 

5. It’s Not Ok SIM “Um dos principais sucessos da campanha foi a combinação da mídia de 
massa nacional e os projetos de ação comunitária local financiados pelo 
Fundo de Ação Comunitária. Ao fornecer às comunidades locais os 
recursos financeiros e os materiais da campanha nacional, as iniciativas 
locais foram capazes de realizar intervenções direcionadas que usam o 
alto perfil e a conscientização da marca It's Not OK para alcançar o maior 
número possível de neozelandeses” NSMC (It’s not OK Full Case Study:7). 

 

https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE
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Quadro 12 – Índice de awareness das campanhas75 

Dimensão 3 - Intervenções de marketing e de comunicação 

Variáveis 7 — Identificar as trocas motivacionais atrativas para os targets da campanha 

Mensuração de Variável 4 - Engajamento do público-alvo com o material de comunicação da campanha 

            
Indicador 

 
Campanhas 

Indicador 2 - Índice de awareness das campanhas 

1. Think SIM. 1. ”A marca THINK! era muito bem reconhecida pelo público geral (por 
exemplo, entre motoristas do sexo masculino abaixo de 30 anos, que são 
o principal público-alvo para comportamentos relacionados a dirigir, 
estimou-se 95% de awareness da marca THINK!) e, acima de tudo, por 
seu público-alvo como confiável, útil e como fonte de reflexão” NSMC 
(Think Full Case Study:11); 
 2. “A percepção de jovens rapazes de que seriam pegos pela polícia 
aumentou de 58% para 75%” NSMC (Moment of Doubt Case Example). 

2. Verb SIM 1. “Depois de um ano, a lembrança espontânea de VERB™ pelos pré-
adolescentes foi de 17% e a incitada foi de 57%” NSMC (Verb Full Case 
Study:11); 
2. “Em 2006, 28% das crianças de 9 a 13 anos demonstravam awareness 
espontânea de VERB™ e 47% após estímulo” NSMC (Verb Full Case 
Study:12). 

3. Hora H SIM  

4. Truth SIM “Resultados mostraram que awareness da campanha truth® alcançou 
68% entre jovens adultos entre 18 e 24 anos de idade” 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE). 

5. It’s Not Ok SIM 1. “Pesquisas de acompanhamento que mediram o alcance e a retenção 
da mídia de massa foram realizadas em dezembro de 2001, abril de 2008 
e setembro de 2008. Foi constatado que 95% dos entrevistados 
lembravam de ter visto pelo menos um dos anúncios da campanha” — 
NSCM (Its Not OK Full Case Study:9). 
2. “A campanha está tendo um forte impacto junto aos povos maori e do 
Pacífico. A maior recordação total da campanha foi por mulheres e 
homens maori (99% e 98% respectivamente)” NSCM (Its Not OK Full Case 
Study:9). 

 

 

75 As informações constantes deste quadro são uma tradução livre da informação literal dos estudos de 
caso que utilizei nesta pesquisa. 

https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE
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Quadro 13 – Mudança de comportamento em virtude do contato do público-alvo com 

as soluções de comunicação e de intervenções de marketing76 

Dimensão 3 - Intervenções de marketing e de comunicação 

Variáveis 7 — Identificar as trocas motivacionais atrativas para os targets da campanha 

Mensuração de Variável 3 - Mudança de comportamento em virtude do contato do público-alvo com as 
soluções de comunicação e de intervenções de marketing. 

            
Indicador 

 
Campanhas 

Indicador 1 - Análise descritiva de dados que evidenciam a mudança de comportamento do 
público-alvo 

1. Think “O programa também foi capaz de demonstrar mudanças positivas significativas nas 
atitudes e no comportamento relatado em relação a uma série de comportamentos de 
segurança no trânsito, incluindo redução da velocidade, uso do cinto de segurança, álcool 
ao dirigir e uso de telefone celular”. NSMC (Think Full Case Study:11); 
“O que contribuiu para o sucesso da THINK! e a estratégia como um todo era ter uma 
abordagem holística integrada — não separando as comunicações da política, mas sim 
ambas apoiando-se mutuamente. A mudança de comportamento é difícil de realizar e não 
acontece da noite para o dia. No entanto, com o apoio dos outros dois Es, THINK! 
ultrapassou as ambiciosas metas de segurança no trânsito de 2000” NSMC (Think Full Case 
Study:14); 
“Em 2008, THINK! havia contribuído para um declínio de 40% no número de mortos ou 
gravemente feridos, em comparação com a referência de 1994 a 1998. Antes do THINK!, 
perdiam-se 10 vidas por dia; em 2008, isso havia reduzido para 7 vidas perdidas por dia” 
NSMC (Think Full Case Study:11). 

2. Verb “Pré-adolescentes que relataram estar cientes do VERB ™ se envolveram em 3,9 sessões 
semanais de atividades de tempo livre em 2004, enquanto aqueles sem consciência do 
VERB ™ relataram 3 sessões“ NSMC (Verb Full Case Study:11). 
“A campanha VERB™ teve um efeito de dose-resposta nas expectativas de resultado e um 
efeito de awareness — crianças que estavam cientes de VERB™ tiveram uma pontuação 
média de 10,07 em comparação com uma pontuação de 9,71 entre as crianças que não 
conheciam VERB™. Efeitos positivos de campanha também foram detectados para as duas 
outras escalas psicossociais, influências sociais e autoeficácia” NSMC (Verb Full Case 
Study:12). 
“Os efeitos positivos da dose-resposta para a atividade física no dia anterior foram 
encontrados para adolescentes em todos os três anos — 2004, 2005 e 2006. Relatos de 
atividades físicas em tempo livre nas últimas semanas mostraram uma associação 
significativa com a exposição à campanha em 2004 e 2005, mas não em 2006. Em 2004, 
2005 e 2006, quanto mais os pré-adolescentes viam a campanha, mais positivas suas 
pontuações na escala para expectativas de resultados, autoeficácia e influências sociais” 
NSMC (Verb Full Case Study:12). 
“Uma análise foi conduzida para examinar o impacto de atividades adicionais de marketing 
e publicidade em seis comunidades. Depois de dois anos, as crianças nas comunidades de 
alta dose relataram maior consciência e compreensão de VERB™, maior autoeficácia, mais 
sessões de atividade física no tempo livre por semana e estavam mais ativas no dia anterior 
à pesquisa do que as crianças na comparação grupo que recebeu a dose média nacional” 
NSMC (Verb Full Case Study:12). 

3. Hora H “Pesquisas pré e pós-implementação desse estudo indicaram uma mudança positiva 
significativa nas atitudes dos homens em relação às mulheres, aumento do uso de 

 

76 As informações constantes deste quadro são uma tradução livre da informação literal dos estudos de 
caso que utilizei nesta pesquisa. 
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preservativos e redução dos sintomas relatados de DSTs nos dois locais de intervenção, sem 
qualquer mudança no local de controle. Entrevistas qualitativas em profundidade com 
rapazes e moças também indicaram maior cuidado e respeito nos relacionamentos dos 
participantes, bem como comportamentos que protegiam mais a saúde.” 
“Os rapazes relataram, e suas parceiras confirmaram, que se envolveram em uma 
comunicação mais aberta sobre a redução do risco sexual e prestaram mais atenção às suas 
necessidades gerais de saúde, especificamente ao teste de HIV” NSMC 
(https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h). 

4. Truth “De acordo com o Journal of the American Medical Association, o tabagismo diminuiu 40% 
entre os alunos do ensino médio da Flórida e 18% entre os alunos do ensino médio nos 
primeiros dois anos da campanha.” 
“O estudo descobriu que 22% do declínio geral do fumo entre os jovens durante os 
primeiros dois anos da campanha (2000 a 2002) é diretamente atribuível a truth®.” 
“O estudo avaliou se havia uma relação dose-resposta entre o nível de exposição à 
campanha e as mudanças nas taxas de fumo entre os jovens durante este período. Os 
resultados mostraram que os jovens que foram expostos a um maior número de anúncios 
da verdade® ou aqueles que receberam uma maior "dose" da verdade® eram menos 
propensos a fumar” (https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE). 

5. It’s Not Ok “Pesquisas de acompanhamento medindo o alcance e a retenção da mídia de massa foram 
realizadas em dezembro de 2001, abril de 2008 e setembro de 2008. Descobriu-se que 95% 
dos entrevistados se lembravam de ter visto pelo menos um dos anúncios da campanha. 
Daqueles: 
68% concordaram que a campanha os ajudou a entender mais sobre comportamentos que 
não deveriam ser tolerados; 
88% concordaram que a campanha os fez ver que a mudança é possível; 
57% concordaram que os anúncios os fizeram sentir que poderiam ajudar a influenciar 
alguém a mudar seu comportamento violento; 
68% discutiram a campanha com outra pessoa; 
22% relataram realizar pelo menos uma ação ao ver a campanha, como: conversar com 
amigos e familiares sobre a violência que os preocupava (14%), obter informações sobre 
violência familiar (8%) e entrar em contato com uma organização ou profissional para falar 
sobre violência com a qual estavam preocupados (5%)“ NSCM (Its Not OK Full Case 
Study:9). 

 

https://www.thensmc.com/resources/showcase/program-h
https://www.thensmc.com/resources/showcase/truth%C2%AE

