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RESUMO
BERTULUCCI, M. L. (2011). Marketing Público: Estudo de Caso – Projecto “Ad

Personam”, Funchal, Portugal. Dissertação de Mestrado em Marketing, à
Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra.

A nível global, a Administração Pública busca intensificar, principalmente, nos

últimos vinte anos, no aprimoramento de novas metodologias e técnicas de gestão,

com o objectivo de melhorar o desempenho dos serviços prestados e garantir
equidade e satisfazer as necessidades e expectativas dos cidadãos. Neste aspecto,

tradicionais ferramentas gerenciais de áreas da administração empresarial são

aplicadas para modernizar e/ou atenuar as disfunções existentes no sector
público. Desta forma, o presente trabalho pretende verificar qual a contribuição do

Marketing, tendo em conta se tratar de uma disciplina que permeia a
administração pública, no processo de melhoria dos serviços prestados à

sociedade. Sendo assim, no sentido de evidenciar na prática a temática, inclui-se o

estudo de caso do inovador Programa de Marketing Directo para os Transportes
Públicos em sete médias cidades europeias, nomeadamente, sua implementação
na cidade do Funchal, em Portugal.

Palavras-chave: Marketing Público, Melhoria dos Serviços Públicos, Projecto Ad
Personam, Marketing Directo.
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ABSTRACT
BERTULUCCI, M. L. (2011). Public Marketing: Case Study - Project "Ad
personam", Funchal, Portugal. Unpublished Master's Dissertation at the Faculty of
Economics, University of Coimbra.

Globally, the Administration seeks to intensify, especially in the last twenty years,

the improvement of new methods and management techniques with the aim of
improving the performance of services and ensure equity and meet the needs and

expectations. In this respect, traditional management tools in the areas of
corporate governance are applied to modernize and / or mitigate the dysfunctions

in the public sector. Thus, this study aims to verify the contribution of marketing,
being a discipline that permeates the government, in the process of improving
service to society. In order to highlight the issue in practice, it includes a case

study of the innovative Direct Marketing Program for Public Transport in seven
medium-sized European cities particulary, its implementation in Funchal,
Portugal.

Keywords: Marketing Public Improvement of Public Services, Project Ad
personam, Direct Marketing.
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