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m esforço para estimular, 
apresentar e valorizar boas 
práticas em marketing desen-
volvidas por diferentes orga-
nizações do setor de mobi-
lidade urbana e, também, 

para sistematizar e disponibilizar es-
sas experiências para os próprios pro-
fissionais e dirigentes do setor e para 
estudiosos em geral.      Assim pode ser 
definida a Bienal ANTP de Marketing, 
iniciativa coordenada pela Comissão 
de Marketing da ANTP e que, em três 
ciclos, registra 179 trabalhos inscritos. 
Esses estudos são um claro sinal de 
que o marketing é uma ferramenta 
muito útil contra a crise da mobilidade 
urbana.

Pode ser livremente consultado no 
Portal da ANTP um conjunto de 89  
trabalhos apresentados à Bienal ANTP 
de Marketing – os premiados e as men-
ções honrosas referentes às edições de 
2004 e 2006 e todos os trabalhos ins-
critos em  2008. “A Bienal foi lançada 
em 2003 e veio justamente para pro-
mover o reconhecimento das experi-
ências de uso do marketing, buscando 
fortalecer e ampliar a ressonância de 
propostas que defendem a mobilida-
de urbana apoiada no uso intensivo 
do transporte público e no transporte 
não motorizado, e a gestão do trânsi-
to, com prioridade para a segurança e 
o conforto das pessoas”, diz a coorde-

nadora técnica da ANTP e presidente 
da Comissão de Marketing, Valeska 
Peres Pinto. 

Contra a crise – Valeska 
explica que, como filosofia gerencial e 
instrumento de ação das empresas, o 
marketing chegou ao Brasil e se forta-
leceu durante a segunda metade do 
século passado, sendo utilizado por 
diferentes segmentos da economia. 
“Contudo, ao longo de todo esse pe-
ríodo, os segmentos envolvidos com a 
mobilidade urbana pouco utilizavam 
o marketing em suas ações”, diz. Até 
a última década, com algumas exce-
ções, o setor julgava conhecer per-
feitamente o seu mercado e, o pior, 
acreditava que tudo se manteria inal-
terado – ou, pelo menos, seguiria com 
poucas mudanças – por anos e anos, 
perpetuando uma situação em que os 
usuários rigorosamente aceitariam o 
que lhes fosse oferecido. 

Porém, à medida que os anos 90 
avançavam, a situação se transfor-
mou veloz e dramaticamente. Houve 
a estabilização monetária, mas a eco-
nomia brasileira ainda sofria o impac-
to de crises sucessivas. Por outro lado, 
a mobilidade urbana ganhou grande 
complexidade, com outros fatores 
e agentes entrando em cena: os au-
tomóveis e motos se tornaram mais 
baratos e se multiplicaram nas ruas e 

Bienal ANTP prova que 
marketing tem sido boa ferramenta 
contra crise da mobilidade urbana 
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avenidas, e houve a intensificação do 
transporte clandestino, por vezes, de 
mão dadas com o crime organizado, 
além, é claro, do aprofundamento do 
processo de exclusão social. O resulta-
do disso tudo: queda pronunciada do 
número de passageiros e das receitas. 

Buscas – A possibilidade de 
utilizar o marketing como alternati-
va para transformar aspectos dessa  
realidade passou, então, a ser efeti-
vamente considerada pelas organiza-
ções do setor de mobilidade urbana. 
Nesse sentido, 2001 foi um marco, 
com o lançamento do Guia de Marke-
ting para o Transporte Coletivo, pela 
Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU), e com o 
início de estruturação da Comissão de 
Marketing da ANTP, resultado do es-
forço para a organização do I Seminá-
rio Nacional sobre Marketing, realizado 
em São Paulo, no final daquele ano. 

No começo de 2002, a ANTP promo-
veu o I Seminário Internacional de Mar-
keting, que aproveitou a realização, no 
Brasil, de uma reunião da Comissão de 
Marketing da União Internacional de 
Transportes Públicos (UITP). Em abril 
de 2002, foi oficialmente instalada a 
Comissão de Marketing da ANTP, que, 
de imediato, incluiu entre suas metas 
estabelecer a Bienal ANTP de Marke-
ting, lançada no ano seguinte. 
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Ampliar espaço – Em 
pouco mais de sete anos de história, 
além da Bienal, a Comissão de Marke-
ting da ANTP contabiliza outros êxi-
tos. “Tivemos os dois seminários preli-
minares, que, por assim dizer, estão na 
gênese da Comissão. Além disso, hou-
ve, em 2003, em Belo Horizonte, um 

segundo seminário nacional, em que 
discutimos a construção da imagem 
do transporte público e do trânsito, e 
um segundo seminário internacional, 
no Rio de Janeiro, em 2004, seguido 
do evento Marcas de Batom, que, pela 
primeira vez, conseguiu colocar em 
debate os problemas e anseios da mu-

lher que utiliza o transporte público 
urbano”, diz a Valeska. 

O marketing tem conquistado espa-
ço também nos Congressos da ANTP. 
No 16o Congresso Brasileiro de Trans-
porte e Trânsito, realizado em 2007, 
em Maceió, houve uma conferência 
principal sobre o tema e uma sessão 
especial, que analisou o próprio traba-
lho da Comissão de Marketing, além 
de três sessões técnicas sobre gestão 
da qualidade e marketing, com 24 es-
tudos apresentados em sala por seus 
autores, e a apresentação de mais 
nove outros trabalhos no formato de 
pôsteres.      

Difusão – Há quase quatro 
anos, a Comissão de Marketing da 
ANTP iniciou uma nova etapa de tra-
balho, visando difundir a importância 
do marketing em diferentes capitais 
do País, passando a desenvolver se-
minários regionais. A ideia é alcan-
çar os diferentes segmentos do setor 
– empresas operadoras e outros, que  
teriam dificuldades de sair de suas 
regiões para participar de um evento 
nacional.  

O plano de trabalho voltado para a 
Bienal ANTP de Marketing – 2010 es-
tabeleceu a realização de seminários, 
dois do quais já desenvolvidos no pri-
meiro semestre de 2009, em Recife e 
no Rio de Janeiro; haverá outros dois 
no segundo semestre do ano – em 
Curitiba, durante o 17o Congresso da 
ANTP (no caso, uma sessão técnica), e 
em São Paulo, em dezembro. Haverá 
ainda um seminário em 2010, possi-
velmente em Belo Horizonte. O Semi-
nário Nacional de Premiação acontece-
rá no Rio de Janeiro, em novembro de 
2010.    Valeska Peres Pinto, coordenadora técnica 

da ANTP e presidente da Comissão ANTP de Marketing
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Criada para dar visibilidade e reco-
nhecimento aos esforços para promo-
ver o transporte público e a gestão do 
trânsito urbano e, também, para me-
lhorar as condições de competição dos 
modos coletivos e não motorizados de 
transporte no mercado de viagens ur-
banas, a Bienal ANTP de Marketing tem 
estimulado lideranças e especialistas a 
discutir alguns dos principais desafios 
colocados para o setor, em especial, a 
agressividade da concorrência e a de-
preciação de sua imagem pública.  

O sub-secretário de Transportes do 
Município do Rio de Janeiro, o profes-
sor e pesquisador Rômulo Dante Orri-
co Filho, acredita que as estratégias e 
ferramentas de marketing sejam fun-
damentais para alterar a visão negativa 
que se observa na sociedade sobre o 
transporte público, e também para dis-
seminar novos modos do entendimen-
to e da prática da convivência urbana. 
“Perguntado sobre o que seria moder-
no na cidade e na mobilidade, respon-
di: a solidariedade – os primeiros en-
foques de solução devem ser coletivos 
e somente se essas saídas não derem 
certo é que se deve partir para soluções 
que considerem o individual”, disse.  

AGENDA POLÍTICA

Orrico acredita que seja papel do 
marketing colocar na agenda política 
do País a questão do transporte públi-
co urbano, o que ainda não aconteceu. 
“Persiste, na sociedade, o entendimen-
to de que o ideal é que todos tenham 
um automóvel, quando se sabe que 
isso não é possível, porque não haveria 
espaço para tantos veículos nas cidades 
e porque não é sustentável do ponto de 
vista ambiental”, assinala. 

Lélis Marcos Teixeira, que preside o 

O marketing e a mobilidade urbana: 
discutir é preciso

Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) 
e a Federação das Empresas de Trans-
porte de Passageiros do Estado do Rio 
de Janeiro (Fetranspor) – organizações 
que têm apoiado decisivamente a Bie-
nal – também tem dito ser necessário 
colocar o transporte público urbano no 
centro das decisões e nas propostas 
governamentais em nível nacional.  

Nos últimos anos, Lélis Teixeira tem 
sido um dos principais defensores do 
marketing como caminho estratégico 
para organizações que atuam em mo-
bilidade urbana, e um divulgador das 
soluções implementadas pelo setor. 
Ele atribui ao marketing um papel de 
relevância: mudar a cultura e as visões 
sobre o transporte – entendimento que 
levou para as entidades que comanda; 
e sublinha a importância das lideranças 
sintonizadas com esse pensamento.

A IMAGEM DO SETOR

Especialista em Marketing e membro 
da Comissão de Marketing da ANTP, 
Roberto Sganzerla foi muito feliz ao 
sintetizar em uma única frase como o 
setor de transporte urbano e trânsito 
precisará agir daqui para frente: “O fu-
turo passa por difundir imagem positi-
va do setor, fidelizar clientes e conquis-
tar quem prefere carros e motos”, disse 
em uma apresentação pública.

Integrante das comissão julgado-
ra das três edições da Bienal ANTP de 
Marketing, o professor César Cavalcan-
ti, vice-presidente da ANTP, enxerga 
avanços.  “Considero a Bienal uma ini-
ciativa muito oportuna. Pude observar, 
nestes três ciclos, um salto de qualida-
de e o aumento do interesse das em-
presas em aproveitar esse mecanismo 
antes não utilizado pelo setor”. 

Para Cavalcanti, muitas organizações 
despertaram para o valor do marketing 
como instrumento de alavancagem do 
setor e como forma de se contrapor ao 
‘antimarketing’ com o qual o transpor-
te público é atacado em diferentes si-
tuações. Como exemplo do que não se 
pode mais aceitar, cita o uso de busdoor 
para estimular a venda de veículos de 
transporte individual por meio de pe-
ças com mensagens que desvalorizam 
o transporte coletivo.  

Considerando a importância de 
construir a imagem pública positiva 
do transporte coletivo, o presiden-
te da Empresa de Trens Urbanos de 
Porto Alegre – Trensurb, Marco Aril-
do Prates da Cunha, destaca a Bie-
nal como uma forma de conquistar a 
atenção da mídia. “É uma excelente 
oportunidade para que as empresas 
do setor mostrem os trabalhos que 
realizam, principalmente na área de 
responsabilidade social. A Trensurb 
viveu a experiência de ter um traba-
lho destacado em 2006 e até hoje co-
lhe os frutos do reconhecimento que 
alcançou o Programa Estação Educar, 
que, a partir desta premiação, tem re-
cebido anualmente ampla divulgação 
nos meios de comunicação social”. 

Marco Arildo garante que o prêmio 
na Bienal, pelo reconhecimento nacio-
nal, estimulou a companhia a continuar 
no caminho da inclusão social, amplian-
do e aperfeiçoando os seus programas. 
“Também abriu outras formas de a 
Trensurb contribuir com a sociedade, 
em especial com aquelas comunidades 
que estão ao longo da linha do metrô, 
além de cumprir com sua função social 
natural, que é a de transportar pessoas 
com responsabilidade socioambiental, 
prestando um serviço de excelente 
qualidade aos usuários”, concluiu.

| OPINIõES
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Há dois momentos culminantes em cada 
edição da Bienal ANTP de Marketing. Um 
deles é quando a banca de juízes se reúne 
para definir os vencedores e proclamar os 
resultados, e o outro acontece por ocasião 
do Seminário Nacional de Premiação, quan-
do, além de receberem o troféu, as institui-
ções vencedoras e seus profissionais têm a 
oportunidade de apresentar seus projetos, 
responder a perguntas sobre o desenvol-
vimento e os desafios do seu trabalho, e 
acompanhar as apresentações referentes 
às outras experiências.       

No caso da Bienal ANTP de Marketing 
2008, a reunião da banca de juízes acon-
teceu no dia 3 de outubro de 2008, na 
sede da ANTP, em São Paulo. Compuse-
ram a banca Bruno César Teixeira, diretor 
da Agência PopCorn, de Belo Horizonte; 
Flávia Audrá Cutolo, da TV Cultura de São 
Paulo, além de Rogério Belda, César Ca-
valcanti de Oliveira e Cláudio de Senna 
Frederico, vice-presidentes da ANTP.  

Eles tiveram a incumbência de avaliar 
os 47 trabalhos inscritos, definindo 18 
vencedores em seis categorias de Marke-
ting (Promocional, Institucional, Relacio-
namento, Endomarketing, Produto e de 

O julgamento e o seminário de premiação, 
momentos culminantes de uma 
Bienal ANTP de Marketing
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Responsabilidade Social) – sumarizados 
nas páginas deste encarte. Com base 
no Regulamento, os juízes concederam 
duas menções honrosas. De modo geral, 
os membros da banca consideraram que 
o conjunto dos trabalhos inscritos tra-
duziu o amadurecimento do setor, pela 
incorporação de novos paradigmas de 
gestão, que levam em conta a percepção 
dos usuários, clientes e da sociedade em 
geral.

No Rio, a premiação – O Se-
minário Nacional de Premiação da Bie-
nal ANTP de Marketing – 2008 aconte-
ceu nos dias 13 e 14 de novembro de 
2008, no Rio de Janeiro, com a parti-
cipação de técnicos e especialistas do 
setor. O seminário integrou a progra-
mação do 13º Congresso sobre Trans-
porte de Passageiros (13º Etransport) e 
da 7a Feira Rio Transportes (7a Fetrans-
Rio), e teve apoio da Federação das 
Empresas de Transportes de Passagei-
ros do Estado de Rio de Janeiro e da 
OTM Editora. 

O primeiro dia do seminário teve ati-
vidades programadas para o Auditório 

do Rio Ônibus, no centro do Rio de Ja-
neiro. Houve a solenidade de abertura, 
durante a qual aconteceu a  entrega do 
certificado e troféu para a equipe da 
Grande Recife – Consórcio de Trans-
porte (ex-EMTU/Recife), que criou a 
marca da Bienal ANTP de Marketing 
2008. Em seguida, houve a premiação 
e a apresentação dos cases vitoriosos 
nas categorias Marketing Promocional 
e Marketing  Institucional. 

No segundo dia, as sessões foram 
desenvolvidas no Auditório 3 da 13º 
Etranspor/7a FetransRio, na Marina da 
Glória, no Aterro do Flamengo. No 
período da manhã, foram apresen-
tados os premiados em duas catego-
rias: Marketing de Relacionamento e 
Marketing Interno ou Endomarketing. 
Na retomada dos trabalhos, à tarde, 
foram premiados e apresentados os 
cases das categorias Marketing de Pro-
duto e Marketing de Responsabilidade 
Social, e também houve a entrega dos 
certificados de Menção Honrosa. O úl-
timo ato do evento foi a solenidade de 
lançamento da Bienal ANTP de Mar-
keting – 2010. 

     Com sete votos, a pro-
posta de autoria de Alcides 
Martins Jr., Flávia de Miranda, 
Hélder Araújo e Mônica Neves, 
enviada por Márcia Medeiros, 
da Grande Recife – Consórcio 
de Transporte (ex-EMTU/Recife), ven-
ceu o concurso para escolha da marca 
da Bienal ANTP de Marketing 2008. O 

Equipe da Grande Recife desenvolveu a marca  
anúncio foi feito em 
22 de janeiro de 2008 
pela Comissão de Mar-
keting.

Segundo os auto-
res, a marca foi con-

cebida a partir da figura do ovo, já ado-
tada pela ANTP como simbologia para 
os troféus utilizados na Bienal de Marke-

ting. Parte do ovo teve agregado o ele-
mento visual que simboliza a marca da 
ANTP, já consolidada nacionalmente. 

A tipologia utilizada é leve e de tra-
ço reto para não interferir com a forma 
oval, que traduz movimento. Dessa ma-
neira, a equipe chegou a uma marca de 
leitura rápida e de fácil compreensão e 
aplicação. 
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Belo Horizonte tem mais de 1,1 milhão 
de veículos e seus condutores travam ba-
talhas diárias para trafegar e estacionar, 
num cenário com frequentes situações 
de desrespeito às leis de trânsito. Para 
a empresa gestora do transporte e do 
trânsito na capital mineira, a BHTrans, 
combater o desrespeito à legislação deve 
envolver mudança de comportamento 
por meio de ações que vão além da sim-
ples aplicação das penalidades. Assim, a 
empresa decidiu criar uma campanha, 
visando conscientizar a sociedade de que 
o desrespeito às regras é prejudicial para 
todos e que o bom andamento do trânsi-
to depende de cada motorista. 

 Pesquisas da própria BHTrans mostram 
que, para o belo-horizontino, a causa dos 
problemas de trânsito está no excesso de 
carros na capital aliado ao desrespeito às 
leis pelos motoristas. No entanto, ao se 
expressarem nas pesquisas qualitativas, 
os motoristas acabaram dizendo que os 
problemas de comportamento no trânsi-
to e de desrespeito às leis estão ‘nos ou-
tros motoristas, nunca neles próprios’. 

 O  principal desafio foi buscar a mudan-

ça de hábitos num contexto 
em que o motorista, indivi-
dualista, pensa apenas em 
suas vantagens; além disso, 
uma campanha, mesmo 
com recursos limitados, de-
veria ter fôlego para falar com a totalidade 
da população em repetidos momentos, e 
conseguir alcançar diferentes extratos so-
cioeconômicos, etários e profissionais da 
população. 

 Para desenvolver a campanha, partiu-
se do pressuposto de que o motorista, 
uma vez habilitado, sabe quando está co-
metendo uma infração. O planejamento 
previu etapas bem definidas: impacto e  
uma fase para assimilação do conceito 
pela população, seguida da incorporação 
do discurso, o qual é baseado na critica 
bem-humorada de comportamentos 
que prejudicam o trânsito. Adotou-se a 
expressão Que Papelão!, para ser incor-
porada pela população de modo que, 
quando alguém presenciasse um moto-
rista cometendo algum tipo de infração 
de trânsito, a usasse como bordão, cha-
mando a atenção do infrator. Para con-

Um bordão bem-humorado para mudar 
comportamentos no dia-a-dia do trânsito em BH 

BHTRANS
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textualizar visualmente a 
campanha, todas as peças 
foram impressas em pape-
lão ou com layout que si-
mulasse esse tipo material. 

 A veiculação se deu de 
dezembro de 2007 a junho de 2008, ao 
custo de R$ 1 milhão, com uso de pra-
ticamente todas as mídias. Foram le-
vantados 14 tipos de infrações a serem 
abordados durante a campanha. Houve 
ações para as épocas de volta às aulas e 
de carnaval. Outro tema foi o do álcool 
combinado com direção, tendo em vista 
o fato de Belo Horizonte ter a maior rela-
ção de bares e restaurantes por habitante 
do Brasil. No final, a expressão Que Pape-
lão! se tornou de fato um bordão crítico 
bem-humorado, até em situações não 
relacionadas com o trânsito. A imprensa 
repercutiu a campanha e seus desdobra-
mentos de forma imparcial e intensa. As 
ações promocionais tiveram visibilidade, 
inclusive na imprensa nacional.

Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XP001R1.pdf

A cidade do Recife decidiu que a partir 
de 2002 a montagem do gigantesco Galo 
da Madrugada, com 30 metros de altura – 
símbolo principal do desfile que leva esse 
nome – passaria a ser feito na Ponte Duar-
te Coelho, sobre o rio Capibaribe. A figura 
do do galo reveste uma estrutura metáli-
ca pesadíssima, que precisa ser montada 

pelo menos três dias antes do sábado de 
carnaval – o Sábado de Zé Pereira, dia do 
desfile.

Para planejar estratégias e minimizar o 
impacto provocado pela interdição pro-
vocada pelo desfile do Galo da Madruga-
da,  todas as entidades envolvidas com a 
circulação de pessoas e com o carnaval se 

Informação para evitar transtornos 
à população no período de carnaval 

EMTU RECIFE

reúnem e planejam a melhor maneira de 
garantir a necessária visibilidade do des-
file, com o mínimo de transtorno para a 
população. 

Em 2008, como em anos anteriores, 
coube à Empresa Metropolitana de Trans-
portes Urbanos (EMTU/Recife) fazer com 
que os usuários dos ônibus que circulam 
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Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XP002R1.pdf

pelas vias a serem interdita-
das fossem informados com 
antecedência das mudanças, 
que começam bem antes de 
o Galo ser instalado na ponte. 
Para tanto, a EMTU/Recife es-
truturou uma campanha cujo 
objetivo geral foi promover 
uma ampla divulgação das mudanças nas 
linhas de ônibus e paradas do sistema de 
transporte coletivo, previstas para o pe-  
ríodo de preparação do carnaval e para os 
dias de folia, revertendo para positiva uma 
situação que poderia tornar-se danosa e, 
sobretudo, minimizando os transtornos 
para a população como um todo e para os 
usuários dos sistemas em particular. 

Com base na experiência acumulada 
em anos anteriores quanto aos processos 

mais adequados de informar 
a população sobre mudan-
ças no transporte coletivo,  a 
EMTU realizou o seu planeja-
mento a partir de perguntas 
básicas, elaboradas e res-
pondidas pela equipe de co-
municação e aperfeiçoadas a 

cada ano: O que informar? (conteúdo es-
pecífico da informação), Por que informar? 
(reafirmação das razões da campanha, 
sobretudo a garantia do deslocamento 
com segurança no período), Quando in-
formar? (oportunidade e agilidade), Onde 
informar?  (os melhores pontos para fazer 
a difusão da informação – condição obtida 
por  meio de mapeamento) e Como infor-
mar? (o modo de desenvoler o trabalho).

A campanha utilizou diferentes meios 

gráficos para divulgar as informações, tra-
balhou com a mídia espontânea, tratou 
de envolver todo o pessoal de operação, 
e buscou, com êxito, tornar os lojistas par-
ceiros na divulgação, além de colocar à 
disposição dos foliões a equipe da Central 
de Atendimento ao Cliente.

O planejamento das ações começou em 
outubro de 2007. O trabalho propriamente 
dito teve início a partir de 12 de janeiro de 
2008 , com a interdição da Avenida Nos-
sa Senhora do Carmo para a montagem 
das arquibancadas, e foi finalizado com a 
desmontagem de todas as estruturas na 
quarta-feira de cinzas.  

A Rodoviária Caxangá atua no Sistema 
de Transporte Público de Passageiros da 
Região Metropolitana do Recife desde 
1992; a atual gestão assumiu o seu contro-
le em setembro de 2006. A empresa, que 
conta com 1.200 funcionários e uma frota 
de 280 veículos, opera 42 linhas de ônibus 
nos municípios de Recife e de Olinda, e 
transporta cerca de 160 mil clientes por dia 
útil ou 3,9 milhões de pessoas por ano.

No Centro Expandido do Recife operam 
quatro Linhas Circulares, integradas a duas 
estações do metrô, e superpostas a dezenas 
de outras linhas radiais. Mesmo com uma 
padronização de frota, diferenciada, na cor 
branca, as Linhas Circulares terminavam por 
ter os seus serviços diluídos entre centenas 
de outros veículos das demais linhas, dispu-
tando com elas a parcela de 
demanda comum. Havia 
também indícios da falta de 
conhecimento da rede for-
mada pelos itinerários das 
quatro linhas.

Considerando essa realidade, a Rodo-
viária  Caxangá decidiu desenvolver um 
programa visando dar maior visibilidade 
às Linhas Circulares, tanto para os usuá-
rios do metrô, como também para outros 
segmentos da demanda, formados pelos 
clientes potenciais, que realizam  desloca-
mentos na área central por meio de outras 
linhas ou, ainda, fazendo longos percursos 
a pé. 

Inicialmente, desenvolveu-se pesquisa 
qualitativa, para identificar o grau de conhe-
cimento das Linhas Circulares pelos clientes 
potenciais, para conhecer o nível de satisfa-
ção dos usuários com as linhas existentes, 
e  para testar o entendimento e a qualidade 
das peças publicitárias que divulgariam as 
Linhas Circulares. A análise da pesquisa deu 

base à campanha. 
A colocação de lonas 

com os mapas das Li-
nhas Circulares em 20 
abrigos selecionados foi 
uma ação estratégica 

Campanha chama a atenção para 
as linhas circulares no centro do Recife

RODOVIÁRIA CAXANGÁ

na campanha. Houve utilização de outras 
mídias e ações: afixação de cartazes em 
ônibus da própria empresa, em terminais 
e em dependências de órgãos públicos; 
ação de panfletagem, com distribuição de 
impresso feito por equipe uniformizada 
com camisa e bonés, e peças de ‘backbus’ 
e ‘inbus’. Antecedendo à fase pública da 
campanha, houve também uma ampla 
divulgação interna para sensibilização do 
pessoal de operação das Linhas Circulares 
(motoristas e cobradores), explicando a 
ação e solicitando apoio  de todos, com boa 
receptividade. O custo total da campanha 
ficou pouco abaixo de R$26, 5 mil.   

Os dados disponíveis quando da apre-
sentação do projeto à Bienal ANTP de Ma-
rketing  apontavam para o sucesso da cam-
panha, com aumento médio da demanda 
em cerca de 16% em comparação com  o 
mesmo período de 2007.   

Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XP003R1.pdf
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A Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU) é uma 
empresa do governo federal, 
responsável pelos sistemas de 
trens urbanos em Recife, Belo Horizonte, 
João Pessoa, Natal e Maceió. Em 2003, a 
empresa passou a se vincular ao Minis-
tério das Cidades, e decidiu desenvolver 
um plano de marketing e comunicação 
institucional baseado em três pontos: co-
nhecimento, informação e discussão. 

Constatou-se que poucas instituições 
brasileiras de ensino em graduação, pós-
graduação, mestrado e doutorado se 
dedicavam a estudos sobre o transpor-
te metroferroviário e à formação para 
esse setor. Levando em conta aqueles 
três pontos, a CBTU decidiu fomentar e 
incentivar a pesquisa e o estudo sobre 
sistemas de transporte de passageiros de 
média e grande capacidades integrados 
ao desenvolvimento urbano e regional, 
com projeto Concurso Monografia CBTU 
– A Cidade nos Trilhos.

O concurso tem duas finalidades. Uma 

delas é estimular a pesquisa 
na área de transporte urbano, 
reconhecendo os trabalhos de 
qualidade técnica e de aplica-

bilidade no setor de transporte. A outra é 
buscar maior aproximação da CBTU com 
o meio acadêmico, via intercâmbio de 
conhecimentos entre os profissionais da 
companhia e as universidades. 

O público-alvo desse projeto é o meio 
acadêmico em geral: professores, mes-
tres, doutorandos, pesquisadores de 
transporte, os estudantes no final da sua 
graduação e recém-formados. O tema 
do concurso é o transporte de passagei-
ros sobre trilhos urbano e regional. Os 
cincos primeiros colocados participam 
do Congresso de Pesquisa e Ensino em 
Transportes da ANPET, anual, em que 
ocorre a solenidade de premiação do 
concurso. Os três primeiros colocados re-
cebem prêmios em dinheiro. Uma banca 
examina os trabalhos, de acordo com os 
seguintes critérios: ideia central, clareza 
e qualidade.

Cidade nos Trilhos: imagem institucional com 
base em conhecimento, informação e discussão

A CIDADE NOS TRILHOS

| MARKETING INSTITUCIONAL

A estratégia de divulgação atinge todo 
o setor metroferroviário, universidades 
e instituições de ensino e pesquisa. Há 
a produção de material impresso de di-
vulgação para mais de 150 universidades 
brasileiras, material virtual de divulgação 
para vários segmentos do público-alvo, 
palestras de divulgação, página do con-
curso na internet, um endereço eletrô-
nico para dúvidas dos candidatos, envio 
de peças para a imprensa e ampla divul-
gação dos vencedores, com  seminários 
das monografias premiadas nas cidades 
de origem dos premiados.

Entre os resultados do concurso, des-
tacam-se: 95 monografias nas três pri-
meiras edições; dispersão territorial das 
candidaturas, abrangendo 16 estados 
brasileiros; qualidade dos trabalhos e 
crescente participação de estudantes da 
graduação. O concurso tem propiciado 
maior visibilidade à CBTU. 

Para ver a íntegra do projeto: 
http://www.antp.net/biblioteca/BMK-
08XI006R1.pdf

Desde 2005, anualmente, o Sindicato 
das Empresas de Transporte de Passagei-
ros de Pernambuco (Setrans-PE) vinha 
realizando pesquisas quantitativas sobre 
o transporte público na Região Metro-
politana do Recife, com resultados mais 
positivos do que o conteúdo das notícias 

divulgadas na mídia. Para entender o 
fenômeno, em 2007, a entidade enco-
mendou uma pesquisa qualitativa, inves-
tigando quatro grupos: usuários de linhas 
regulares, usuários do Sistema Estrutural 
Integrado (SEI), estudantes e formado-
res de opinião. Na análise dos resultados, 

Ações visando estabelecer uma nova 
imagem para o transporte coletivo 
na Região Metropolitana do Recife

SETRANS-PE

constatou-se que o grupo que guardava 
maior rejeição ao transporte coletivo era o 
dos formadores de opinião, entre os quais 
poucos eram usuários. 

Diante da constatação – e levando em 
conta todo um conjunto de informações 
obtido na pesquisa qualitativa – o Setrans 
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Para ver a íntegra do projeto: 
http://www.antp.net/biblioteca/BMK-
08XI008R1.pdf

entendeu que a melhoria da 
imagem do transporte co-
letivo passava primeiro por 
uma maior aproximação e 
interação com a imprensa, 
de modo que fosse veiculado 
um maior número de notícias 
positivas e informativas sobre o trabalho 
desenvolvido no setor. Foram, então,  de-
senvolvidas diferentes ações.

Uma das ações foi a instalação de câme-
ras e rastreadores nos ônibus, objetivando 
inibir a ação dos marginais e fornecer ele-
mentos que pudessem ajudar a polícia a 
identificá-los; num período de seis meses, 
houve redução de 30% neste tipo de cri-
me, resultados creditados pelo Setrans-PE 
à veiculação de notícias, já que, no enten-
der da entidade, a polícia pouco agiu para 

reduzir o problema.  A 
campanha Natal de 
Todos – iluminação 
natalina de uma pra-
ça associada à arre-
cadação de alimentos 
– obteve amplo resul-

tado em mídia espontânea e arrecadou  
14 toneladas de alimentos. 

O Prêmio Setrans de Jornalismo, em sua 
quarta edição, teve número recorde de 
inscrições, e o jantar de premiação reuniu 
400 pessoas, entre jornalistas e convida-
dos. 

Em ações de responsabilidade social, o 
Setrans-PE passou a contratar pessoas 
atendidas por organizações com trabalho 
importante na área de apoio a jovens em 
situação de risco social. A ideia foi propor-

cionar oportunidades de emprego formal a 
pessoas que estão fora do mercado de tra-
balho e que dificilmente conseguem supe-
rar as barreiras sociais, evitando que sigam 
para a marginalidade por falta destas opor-
tunidades;  por ocasião da Bienal ANTP de 
Marketing 2008, o Setrans-PE contava em 
seus quadros com 40 jovens contratados 
em razão dessa iniciativa. 

O Setrans-PE assinala que os resultados 
finais quanto à responsabilidade social 
– pela própria natureza da iniciativa – não 
poderiam ser mensurados imediatamen-
te, o mesmo ocorrendo com outra ação: o 
projeto voltado a dar visibilidade à renova-
ção da frota do sistema.

Em 2007, o transporte público em Ponta 
Grossa (PR) completou 80 anos. Para mar-
car esse acontecimento, a concessionária 
Viação Campos Gerais (VCG) – que conta 
com  196 ônibus, opera 87 linhas e transpor-
ta 90 mil pessoas por dia – decidiu realizar 
um conjunto de eventos voltados para os 
públicos interno e externo, visando inserir 
o nome da empresa em eventos culturais e 
educativos, com foco no resgate histórico e 
no fortalecimento da imagem atual da em-
presa diante de seus públicos. 

A primeira atividade, destinada ao pú-
blico interno, foi a apresentação de todo o 
projeto, que teve uma  identidade visual ex-
clusiva, aplicada em documentos, banners 
e nas assinaturas de comerciais e vídeos. 
Também como parte do projeto, no final 
de 2007, houve uma festa para o 
conjunto dos funcionários.  

Para a população, foram 
desenvolvidos comerciais de 
TV e rádio e um calendário come-
morativo, distribuído a cerca de 3 
mil empresas cadastradas. Foi a 

primeira vez que a empresa produziu um 
calendário, utilizando fotografias antigas 
para resgatar a história do transporte cole-
tivo na cidade.

Para atingir os formadores de opinião, 
a VCG participou de um ciclo de palestras 
promovido pela rádio CBN em parceria 
com um jornal local, com presença de per-
sonalidades nacionais, como Max Geringer, 
Stefan Kanitz, Lúcia Hipólito e Alexandre 
Garcia. Cada edição desses encontros reu-
niu cerca de 700 empresários e lideranças. 

Outra ação significativa foi a gravação de 
um CD pelo Canto Coral VCG – grupo com-
posto por cerca de 35 pessoas, entre cola-
boradores, familiares e membros da comu-
nidade. A grande novidade do material foi a 
composição de letra e música de um jingle, 
alusiva aos 80 anos do transporte coletivo e 

que compõe o CD. 
Houve também um con-

curso fotográfico destinado 
a colaboradores e familiares, 
propondo um novo olhar da 
cidade na qual vivem, com a 

Comemorando com a sociedade os 80 anos 
do transporte público em Ponta Grossa

 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS

inserção do transporte coletivo nesse con-
texto. A iniciativa resultou em 94 fotos ins-
critas, sendo que as 12 melhores compõem 
o calendário de 2008. Além disso, foram 
organizadas duas exposições fotográficas, 
sempre com o intuito de  promover outras 
atividades comemorativas do aniversário. 

Em fevereiro de 2008, realizou-se o even-
to de encerramento, com a participação de 
clientes (os 20 maiores compradores de 
crédito transporte), autoridades, parceiros 
e funcionários. Segundo a empresa, uma 
pesquisa de satisfação realizada em outu-
bro de 2007 demonstrou aumento na nota 
que os clientes concedem à empresa. Toda 
a mobilização de recursos  humanos e fi-
nanceiros foi importante para melhorar a 
imagem da instituição e seu posicionamen-
to no mercado local como organização que 
celebra e recorda sua história.

Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XP003R1.pdf
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Belo Horizonte tem 110 mil motoci-
cletas, o que representa 10% da frota 
automotiva da cidade; não obstante, 
esse tipo de veículo está envolvido em 
quase metade de todos os acidentes de 
trânsito na cidade. Tal quadro motivou 
a BHTrans a desencadear o Programa 
de Redução de Acidentes com Motos, 
incluindo desde atividades para estudar 
e compreender o fenômeno – entre as 
quais, pesquisas de opinião com os mo-
tofretistas e seus empregadores e es-
tudos a respeito das características dos 
acidentes – até ações diretas, como um 
curso de pilotagem segura, a realização 
de blitze educativas com entrega de fo-
lhetos sobre segurança no trânsito e ins-
talação gratuita de antenas que evitam 
as mortais linhas com cerol.

Para desenvolver um trabalho de for-
mação da opinião pública e ajudar na 
redução de acidentes com moto, foi es-
truturada uma abrangente campanha de 
comunicação de modo a alcançar toda a 
cidade. Decidiu-se iniciar a campanha de 
uma forma impactante. Foram instaladas 
10 placas brancas de outdoor nos princi-
pais corredores da cidade e em cada uma 

delas foi fixada uma moto destruída. 
Após duas semanas de suspense, foram 
colocadas mensagens adicionais nas pla-
cas de outdoor para explicar a origem da 
moto destruída. As redações de todos os 
veículos de comunicação receberam um 
press kit dentro de uma caixa de pizza, en-
tregue por um motociclista profissional; a 
caixa de pizza foi entregue diretamente 
para os editores.

Após mais duas semanas, as mensa-
gens começaram a ser substituídas por 
70 outras, dispostas em placas individu-
ais, duplas e iluminadas. Tratava-se de 
mensagens direcionadas a motociclistas, 
motoristas, pedestres, consumidores, 
empresários e cidadãos de maneira geral 
– por exemplo: “Não apresse o motociclis-
ta. A vida vale mais que a encomenda”, ou  
“Motorista, não costure no trânsito. Quem 
pode acabar costurado é você”. As mensa-

Impacto para reduzir o número de acidentes 
de motocicletas em Belo Horizonte

BHTRANS

| MARKETING DE RELACIONAMENTO

gens estavam sempre relacionadas com 
os  dados da pesquisa que mostravam as 
principais causas dos acidentes. 

Outras mídias foram utilizadas: TV, rá-
dio, traseira de ônibus, Jornal do Ônibus, 
jornal mural em pontos finais, abrigos de 
passageiros, capa do talão de faixa azul e 
gradis. A campanha foi lançada com uma 
blitz educativa e distribuiu adesivos a se-
rem afixados nos baús das motos, além de 
folhetos, buscando a união de todos para 
reduzir o índice de acidentes e de mortali-
dade em Belo Horizonte. Toda a imprensa 
foi convocada e o diretor-presidente da 
BHTrans atendeu às solicitações de entre-
vista, explicando o caráter da campanha. 
Desde o início, houve ações para envolver 
também o público interno.

 Os veículos de comunicação de massa 
e os veículos  universitários, comunitários 
e institucionais cobriram as ações de-
senvolvidas, reconheceram os esforços 
empreendidos e os resultados obtidos na 
redução do número de acidentes.

Para ver a íntegra do projeto: 
http://www.antp.net/biblioteca/BMK-
08XI006R1.pdf

Em consonância com o processo de im-
plantação do Grande Recife – Consórcio 
de Transportes (que substituiu a Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos 
de Recife – EMTU/Recife) reiniciou-se, 
em 2007 o Programa de Educação para 
o Transporte nos Terminais – que propõe 

ações continuadas, educativas e de orien-
tação, objetivando minimizar os conflitos 
e prejuízos causados pela má utilização 
dos transportes; e reforçar valores sobre 
os transportes urbanos, mobilidade, ética 
e cidadania. O trabalho teve início em 2003 
e, com a reestruturação de 2007, deverá se 

Arte teatral realça a importância das normas 
e regras do sistema de transporte público

GRANDE RECIFE – CONSÓRCIO DE TRANSPORTES

estender até o final do ano de 2009.
O projeto prevê o emprego de arte          

teatral – com artistas-educadores – para a 
conscientização dos usuários e operadores 
sobre a importância do cumprimento de 
normas e regras do sistema de transporte 
público. São abordados temas como obe-
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Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XR014R1.pdf

diência às filas de embarque e 
desembarque, respeito às prio-
ridades (idosos, pessoas com 
deficiência física e gestante), 
preservação dos equipamentos 
(ônibus, terminais e abrigos), 
utilização devida da carteira 
de estudante, carteira de livre 
acesso e gratuidades. Também são de-
senvolvidos esquetes teatrais com textos 
interpretados por atores sobre comporta-
mentos seguros na utilização do coletivo, 
mobilidade urbana sustentável, ética e 
cidadania. 

Pesquisa qualitativa nos dias em que 
estavam acontecendo as ações nos ter-

minais  (com entrevistas 
aleatórias por questio-
nário estruturado, com 
aplicação distribuída 
porporcionalmente ao 
volume de usuários/dia 
registrado) revelou que 
dos 507 usuários entre-

vistados, 414, ou seja, 81,6%, informaram 
ter visto os artistas-educadores em ati-
vidade. Verificou-se também que 26,7% 
consideraram o trabalho ‘ótimo’ e 58,6% 
‘bom’.  

Outra classificação, realizada com per-
guntas abertas, se referiu à avaliação do 
trabalho realizado pelos artistas-educa-

dores; nesta 14,9% afirmaram que eles 
‘organizaram mais as filas’ e 14,9% afir-
maram que eles ‘organizaram mais as filas 
e divertem’,  enquanto os usuários espe-
ram nas filas. 

Segundo o Grande Recife – Consórcio 
de Transportes, o resultado desta iniciati-
va “é promissor e gratificante para todos 
que fazem o Sistema de Transporte Pú-
blico, traduzido por pesquisas expressas 
e depoimentos que apontam um índice 
bastante significativo de aprovação pela 
população usuária”.

Fundada em 1958, a Itama-
racá Transportes atua na Re-
gião Metropolitana de Recife, 
atendendo oito municípios. A 
empresa conta com cerca de 
mil funcionários e com uma frota de 230 
veículos, operando 36 linhas, com média 
de 165 mil passageiros em dias úteis.

 A empresa sempre se dispôs a informar 
a população e construir soluções conjun-
tas para as dificuldades do transporte 
coletivo, mas admite que havia dificulda-
des de comunicação com seus clientes, 
os quais, segundo pesquisas, demonstra-
vam desejo de ser ouvido e de entender a 
lógica operacional da empresa de trans-
porte. Para resolver a situação, foram 
criados na empresa o Comitê de Clientes 
e o Comitê de Comunidades; o primeiro, 
formado pelos clientes comuns, que uti-
lizam o serviço da Itamaracá, e o outro 
constituído pelos líderes comunitários da 
área de atuação da empresa.

Estruturados como canais de comunica-
ção entre a Itamaracá e seus clientes, esses 

comitês têm todos os seus encontros regis-
trados em ata; as propostas e ideias levan-

tadas pelo grupo são discutidas 
e, quando viáveis, im-
plantadas. A meta atual é 

ampliar a participação dos clientes, o que é 
mensurado não só pela quantidade de parti-
cipantes em cada comitê, mas também pela 
quantidade de propostas apresentadas.

No início, a empresa teve dificuldades 
em atrair os clientes para as reuniões, pois 
havia o entendimento de que os comitês 
não renderiam nenhum benefício concreto 
para os usuários, e que tudo se resumia a 
uma iniciativa da empresa para ofuscar suas 
falhas operacionais e apresentar desculpas. 
Com o passar do tempo, essas resistências 
foram superadas e cresceu a frequência às 
reuniões, que se tornaram também mais 
produtivas.

Os comitês são sempre muito bem ava-
liados pelos públicos interativos da empre-
sa, seja nas pesquisas expressas realizadas 
nas próprias reuniões, seja em outros even-
tos promovidos pela empresa. Nos últimos 

Informar os usuários e clientes de suas 
responsabilidades e melhorar o conhecimento 
da empresa sobre as suas expectativas

 ITAMARACÁ

anos, as sugestões dos comitês têm produ-
zido resultados práticos; eis alguns deles: 
instituição do atendimento personalizado 
às quintas-feiras, criação da oficina de aten-
dimento cidadão, campanhas educativas 
em terminais e veículos, atuação de arte-
educadores na organização de filas, e diver-
sas ações relacionadas com a operação das 
linhas, incluindo aumento ou reestrutura-
ção das escalas de viagens. 

Para atingir uma maior quantidade de 
participantes, a Itamaracá passou a con-
vidar todos os clientes que entram em 
contato com a empresa pelo atendimento 
telefônico 0800, ou via e-mails. A empresa 
também veicula convites em jornais locais 
e faz inserções em comunidades virtuais 
na internet, com temas relacionados com 
transportes, o que vem rendendo a amplia-
ção da participação de todos os públicos. As 
reuniões dos dois comitês são bimestrais, 
em meses alternados.

Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XP003R1.pdf
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Contando em 2008 com um efetivo de  
1.963 colaboradores –1.029 concursados, 
761 terceirizados e 173 estagiários –, a  
Empresa de Transporte e Trânsito de Belo 
Horizonte – BHTrans decidiu promover a  
Jornada pela Mobilidade, com o objetivo 
de envolver suas equipes na discussão das 
principais questões da mobilidade urbana. 
sustentável, que prevê políticas públicas 
que priorizem os transportes coletivos e 
deslocamentos não motorizados – a pé ou 
por bicicletas – como parte de uma políti-
ca de inclusão social e combate à pobreza 
urbana.

Uma das atividades foi o es-
tímulo à leitura de textos que 
permitissem uma reflexão so-
bre as questões da mobilida-
de. Houve também atividades 
voltadas para a produção de 
fotografias, para ilustrar a im-
portância do transporte cole-
tivo – dentro da ideia de mos-
trar o quanto cada um pode 
contribuir para a melhorar a 

mobilidade, deixando o carro em casa. 
Também foi promovido um concurso de 
fotografias com o tema Mobilidade Urba-
na Sustentável. O ápice da Jornada pela 
Mobilidade aconteceu de 31 de março a 
4 de abril de 2008, quando praticamente 
todos os empregados puderam discutir 
as estratégias de planejamento do trânsi-
to e dos transportes em Belo Horizonte. 

Mais de 60% dos participantes decla-
raram na pesquisa de avaliação que suas 
expectativas quanto à Jornada foram 
atendidas ou superadas. Entre os pontos 

fortes, foram indicados: mo-
bilização e envolvimento dos 
empregados, bons palestran-
tes, integração entre as gerên-
cias, conscientização sobre a 
importância de mudar hábitos, 
trabalho e discussão em grupo, 
a pertinência e o interesse dos 
temas, novas ideias, apresen-
tação de propostas à empre-
sa, possibilidade de aprendi-
zagem, democratização das 

Jornada leva equipes a debaterem 
as principais questões da mobilidade urbana

BHTRANS

| MARKETING INTERNO OU ENDOMARKETING

diretrizes da empresa e reflexão sobre a 
responsabilidade de cada um na coletivi-
dade. Eles também elogiaram aspectos 
da organização do evento: cumprimento 
do horário, carga horária e a qualidade do 
material distribuído. 

Para a BHTRans,  a Jornada da Mobili-
dade teve êxito por envolver os empre-
gados e levá-los a refletir sobre o tema, 
criando na empresa um ambiente pro-
pício para mudanças de atitudes. “É im-
portante que o exemplo venha de dentro 
da empresa, e que os funcionários sejam 
os primeiros a adotarem as medidas que 
queremos que sejam adotadas na ci-
dade”, assinala o relatório da atividade 
apresentado à Bienal ANTP de Marketing 
2008, informando que algumas ativida-
des enfatizadas na Jornada tiveram con-
tinuidade, como o estímulo à oferta de 
carona entre os funcionários. 

Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XE020R1.pdf

A Expresso Medianeira responde por 
63% do serviço de transporte urbano da 
cidade gaúcha de Santa Maria, com 230 
mil habitantes. A operadora transporta 
1,7 milhão de passageiros por mês por 
meio de 23 linhas e prolongamentos. 

A partir do ano de 2006, pensando em 
premiar funcionários que participam das 

atividades internas e externas, e empresa 
instituiu o que inicialmente foi chamado 
de Sistema de Pontos e atualmente tem 
o nome de Sistema de Incentivo à Partici-
pação, ou SIP. A ação é coordenada pelo 
Setor de Desenvolvimento Humano, en-
carregado de explicar aos colaboradores 
as regras, as vantagens da participação e  

Sistema com ‘moeda’ própria premia 
a participação dos funcionários 
em atividades da empresa

EXPRESSO MEDIANEIRA

os benefícios, entre outros aspectos. 
O SIP foi concebido para valorizar a 

participação nos diversos programas de 
empresa, contribuindo para a divulgar os 
benefícios desta participação para os co-
laboradores e seus familiares, em termos 
de bem-estar social e também quanto a 
uma maior integração entre os colegas. 
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Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XE023R1.pdf

Podem participar os 
funcionários da em-
presa e seus familiares. 
A premiação pelo en-
volvimento é feita por 
uma ‘moeda’ própria, 
denominada ‘pila’, com a qual é possível 
adquirir os brindes vinculados a cada ati-
vidade.

O Sistema de Pontos foi implantado 
em agosto de 2006, e disponibilizou, ini-
cialmente, dois brindes personalizados, 
que podiam ser trocados por quantida-
des diferentes de pontos: uma caneca, 
que podia ser adquirida por 5 pontos, e 

uma toalha, equiva-
lente a 10 pontos acu-
mulados. Em 2008, o 
programa foi refinado; 
as cédulas de ‘pilas’ 
foram personalizadas 

(passaram a contar com espaço para o 
nome do programa, o nome funcional e 
também para a matrícula do funcionário) 
e os brindes passaram a ser classificados 
em Ouro, Prata e Bronze, equivalentes a 
25, 20 e 10 ‘pilas’, respectivamente. 

Há um conjunto de regras de pontu-
ação que atribui valores em ‘pilas’ para 
a participação nestes programas: Cine 

Expresso (cinema), Educar (estudos), Va-
lorizando Ideias (sugestões), Cultura e La-
zer (apresentações teatrais e retirada de 
livros na biblioteca)  Mais Saúde na Em-
presa (caminhada orientada, academia 
e ginástica laboral); Times de Qualidade 
(ações em qualidade), Programa Am-
biental Medianeira (desenvolvimento de 
ações no campo ambiental) e o Progra-
ma Ação Social – PAS.

A Viação Belém Novo,  de 
Porto Alegre, conta com 
uma frota de 90 veículos 
e com aproximadamente 
400 colaboradores; opera 9 
linhas principais e  47 derivadas, transpor-
tando cerca de 1 milhão e 100 mil passagei-
ros por mês. Em 2002, a empresa instituiu 
o programa Viva Contente Evite Acidente, 
cujo objetivo geral é resgatar e reconhecer 
a adoção de uma postura cidadã no trânsi-
to, incentivando e destacando os  profissio-
nais que contribuem para a manutenção 
de um trânsito seguro, através da adoção 
de uma direção preventiva e harmoniosa, 
com vistas à preservação da vida. 

Os objetivos específicos: destacar e re-
conhecer publicamente os motoristas que 
apresentam uma conduta prudente e segu-
ra no trânsito; incentivar o aprimoramento 
e desenvolvimento contínuo das habilida-
des e competências dos motoristas; educar 
e conscientizar os motoristas para a adoção 
de uma postura  defensiva e preventiva no 
trânsito; motivar os profissionais do trân-

sito para que sejam alcançadas as 
metas dos indicadores de 

desempenho da organi-
zação.
De caráter cumulativo, 

o programa  Viva Contente Evite Aci-
dente é estruturado em ciclos progressivos. 
Os dois primeiros ciclos são divididos em 
faixas de reconhecimento. No 1o Ciclo, os 
motoristas vão galgando faixas trimestrais, 
buscando permanecer de 3 a 33 meses 
sem se envolver em acidentes. A cada fai-
xa alcançada, muda a cor da camiseta de 
reconhecimento, numa sistemática seme-
lhante à adotada para as faixas indicativas 
da graduação dos participantes de lutas 
marciais orientais. 

No 2o Ciclo, repete-se a mecânica, e os 
participantes também avançam em faixas 
trimestrais, com a meta de permanecer de 
36 a 66 meses sem se envolver em ocorrên-
cias no trânsito, e também obtém o reco-
nhecimento público por camisetas colori-
das. O 3o Ciclo é destinado aos motoristas  
que já permaneceram mais de 5 anos sem 

Programa reconhece publicamente 
o esforço dos motoristas para reduzir 
acidentes e avarias na frota 

BELÉM NOVO

se envolver em acidente e, por isso, são  
considerados  Top. 

Segundo o relatório apresentado pela 
Belém Novo à Bienal ANTP de Marketing 
2008, a redução gradativa dos índices de 
acidentes e avarias aponta a eficiência e 
eficácia do programa Viva Contente Evite 
Acidente como uma prática motivacional 
e de incentivo. O monitoramento e ge-
renciamento mensal dos indicadores ope-
racionais de desempenho possibilitam o 
incremento da prática por meio de ações 
corretivas ou preventivas.

Além disso, tem sido observados im-
pactos positivos no Sistema de Gestão da 
Qualidade Belém, com o atendimento ao 
requisito do cliente “Confiança na Habilida-
de do Motorista”, mensurado por meio de 
de pesquisa anual, e que tem apresentado  
tendência favorável ao longo dos ciclos.  

Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XE027R1.pdf
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Em anos recentes, o sistema de trans-
porte público na Região Metropolitana do 
Recife, gerenciado, então, pela Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos 
(EMTU/Recife), mostrava número expressi-
vos: as 17 operadoras, com suas 356 linhas e 
2.443 veículos, transportavam, diariamente, 
1,5 milhão de pessoas num total 23 mil via-
gens. O atendimento a essa demanda es-
tava perfeitamente equacionado, mas, de 
que maneira responder às necessidades dos 
usuários em momentos especiais, como, 
por exemplo, um show para mais de 25 mil 
pessoas ou uma festa popular de rua?

Para atender a esse tipo de demanda 
pontual, a EMTU/Recife (que em 2008 se-
ria substituída pelo Grande Recife – Con-
sórcio de Transporte) – criou, no ano de 
2005, as Linhas Especiais, que funcionam 
apenas para atendimentos específicos e 
em condições extraordinárias. E aprovei-
tou o Carnaval 2008 para apresentar aos 
foliões, usuários ou não do sistema de ôni-
bus, três linhas criadas apenas para o perí-
odo carnavalesco, uma delas denominada 
Linha Especial Circular do Frevo, de ligação 
entre Recife Antigo e Olinda, e as outras 

duas ligando o Shopping Tacaru-
na e o Shopping Recife, respecti-
vamente, a Olinda.  

Dentro da estratégia de comuni-
cação adotada para a divulgação, 
um dos recursos foi a adesivagem 
dos ônibus: os veículos das Linhas 
Especiais foram “envelopados” 
com adesivos de motivos carnava-
lescos. Foram colocados cartazes nos para-
brisas, permitindo fácil visualização do valor 
da tarifa. Houve colocação de  banners para 
em abrigos nos pontos de parada, com  
informações sobre os serviços das Linhas 
Especiais; um abrigo especial, que serviu de 
terminal para a linha Shopping Tacaruna/
Olinda, recebeu adesivo com informações 
técnicas. Foram produzidos e aplicados 
adesivos para os montantes, e também fo-
ram utilizados outros recursos: entrega de 
panfletos para os usuários, mensagens por 
carro de som, blitze em bares, distribuição 
de material por equipe de promotores, mí-
dia espontânea e o portal da EMTU

Para a EMTU (e, agora, para Grande Re-
cife – Consórcio de Transporte), a criação, 
em 2005, das Linhas Especiais provou ser 

Na Região Metropolitana do Recife, linhas 
especiais para atender a demanda pontual 
ocasionada por festas e shows

GRANDE RECIFE – CONSÓRCIO DE TRANSPORTE

| MARKETING DE PRODUTO

uma medida acertada e um 
serviço diferenciado e valori-
zado pelo recifense, contabi-
lizando, até 2008, quase 150 
mil pessoas transportadas. 
Esse sucesso se confirma prin-
cipalmente no Carnaval, com 
demanda superior a 30 mil 
usuários transportados nos 

três dias de folia. 
Em 2005, primeiro ano de implantação 

do serviço, a demanda foi de 32.121 usuá-
rios; em 2006, atingiu 36.648 passageiros 
transportados, número que praticamente 
se repetiu em 2007.  Em 2008, o serviço 
registrou o mesmo sucesso de interesse 
por parte do recifense e dos visitantes; fo-
ram 35.200 usuários transportados. Pode-
se observar que houve uma redução de 
exatos 1.501 usuários, em razão de a Pre-
feitura do Recife ter intensificado a des-
centralização do Carnaval, com focos de 
animação espalhados por vários bairros.

Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XT042R1.pdf

Vinculada à Secretaria de Estado dos 
Transportes Metropolitanos, a Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos 
de São Paulo (EMTU/SP), gerencia pla-
neja e fiscaliza o transporte intermuni-
cipal de passageiros por ônibus nos 67 

municípios das três Regiões Metropoli-
tanas do Estado de São Paulo: Baixada 
Santista, Campinas e São Paulo, e con-
trola outros serviços de transporte na 
Região Metropolitana de São Paulo.  

Em janeiro de 2005, a EMTU/SP refor-

Um portal para prestar informações 
e serviços aos usuários dos sistemas 
de transporte metropolitanos

EMTU/SP

mulou seu site na internet, transforman-
do-o em um portal de serviços e comu-
nicação, com informações atualizadas 
diariamente, em oposição ao modelo 
anterior, fortemente centrado em con-
teúdo. O projeto foi concebido com o ob-
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Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XT043R1.pdf

jetivo de facilitar, 
desburocratizar 
e democratizar o 
acesso às informa-
ções, oferecer no-
vos serviços para 
diferentes públi-

cos, incluindo usuários de transporte, 
operadoras, unidades de saúde, escolas, 
mídia e governo, e ser um meio de con-
sulta de informações para a imprensa.

As premissas do projeto eram a criação 
de um ambiente integrado e integrador, 
que se relacionasse de forma transparen-
te com os sistemas legados, em especial 
o Sistema de Gestão Técnica e o de Pas-
se Escolar; a adequação do projeto visual 
às determinações da Casa Civil, definidas 
em instrumento próprio, e a elaboração 
de um modelo consistente para permitir 
a gestão eficaz do Portal pela equipe da 

EMTU/SP, garantindo seu crescimento 
sem a necessidade de um novo projeto. O 
Portal entrou em operação em dezembro 
de 2005 e sua divulgação ocorreu por meio 
de releases à imprensa e órgãos de gover-
no. Alguns produtos foram apresentados 
em congressos, seminários e workshops. 

São produtos constantes do Portal: 
Linhas de Ônibus (para usuários do trans-
porte metropolitano), Portal de Relaciona-
mento Parceiros (voltado para empresas 
concessionárias e permissionárias),  Passe 
Escolar (alcançando professores, alunos 
e escolas),  Ouvidoria-net (usuários em 
geral),  Cadastro de empresas (para opera-
doras, concessionárias e usuários de trans-
porte), um Banco de Talentos  (empresas e 
pessoas com deficiência) , e a Venda de 
Vale-Transporte na Região Metropolitana 
de Campinas (pessoas físicas e jurídicas).

A primeira versão do Portal entrou no ar 

em dezembro de 2005; alguns números 
ilustram o sucesso da iniciativa: a) 90% das 
empresas operadoras acessam o Portal de 
Relacionamento; b) por meio da Ouvidoria-
net, a EMTU/SP já recebeu mais de 41 mil 
mensagens desde outubro/2006; c) a “ân-
cora” do Portal para o cidadão, o serviço de 
consulta às linhas de ônibus, registrou mais 
de 2,5 milhões de consultas; d) a média de 
acessos diários ao serviço saltou de 1 mil 
para 5 mil em menos de dois anos de opera-
ção. A análise dos números acima motivou 
a atualização do Portal em julho de 2008, vi-
sando facilitar o acesso aos produtos, com 
a inclusão, logo na primeira página, da bus-
ca rápida aos serviços mais procurados. 

Atuante desde 1989 na cidade paulista 
de Matão, a Viação Paraty, implantou, na 
primeira metade desta década, um novo 
e mais racional sistema de transporte na 
cidade, com base em bilhetagem eletrôni-
ca (smart card), o que possibilitou a criação 
de novos produtos. A empresa enxergou 
a possibilidade de promover a inclusão de 
usuários no transporte – uma clara neces-
sidade social – e também oferecer um pro-
duto diferenciado e que gerasse receita. 

No primeiro trimestre de 2005, iniciaram-
se os testes para a implantação de uma 
tarifa reduzida aos finais de semana, que 
acabaram definindo a Tarifa R$1,00 aos do-
mingos. Não obstante a redução da tarifa, 
houve aumento de demanda e de receita, 
o que respondia às premissas da iniciativa. 
Durante o processo, houve divulgação por 
meio de campanha publicitária, inclundo 
cartazes, panfletos e um spot de rádio  

Confiando na operação da Viação Pa-
raty e percebendo o sucesso do progra-

ma Tarifa R$ 1,00, no início de 
2006, a Prefeitura de Matão fez 
uma proposta de parceria para 
a criação de um produto que pu-
desse assistir a população de baixa 
renda – um tipo de auxílio às famí-
lias atendidas pelo programa Bolsa Famí-
lia. Após estudos, a Paraty desenvolveu 
o Cartão Mulher Paraty, para beneficiar 
mulheres cadastradas naquele programa 
federal.  

Com o Cartão Mulher Paraty, as mulheres 
da cidade cadastradas no Bolsa Família pas-
saram a receber benefício de créditos carre-
gados em dobro no cartão. A empresa assina-
la que o Cartão Mulher também se mostrou 
uma iniciativa de sucesso, já que mulheres 
que não tinham condições financeiras de uti-
lizar o transporte e que, portanto, não eram 
usuárias, passaram a receber o benefício e a 
utilizar o ônibus como meio de transporte. O 
cartão é válido para todas as linhas, apenas 
para dias úteis, e gera economia média de     

Inciativas para inclusão social no transporte 
público urbano em Matão, interior paulista

VIAÇÃO PARATY

R$ 40 por família atendida. 
Na ocasião em que se pro-

pôs a parceria, 63 mulheres 
cadastradas no Bolsa Fa-
mília aderiram ao Cartão 

Mulher. No início de 2007, o progra-
ma foi estendido a mães que tinham filhos 
matriculados em duas creches municipais de 
Matão; em julho daquele mesmo ano, havia 
783 mulheres cadastradas pelo Bolsa Família 
e 153 via creches . Em junho de 2008, o Cartão 
Mulher já atendia a 1.025 mulheres. 

Segundo dados apresentados pela em-
presa no relatório entregue à Bienal ANTP de 
Marketing 2008, outra prova da inclusão do 
cidadão matonense no transporte público 
está no crescimento da demanda sem pre-
juízo da receita: na comparação 2004/2005, 
o aumento foi de 4%; entre 2005/2006, de 
3% e entre 2006/2007, novamente de 4%.

Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XT047R1.pdf
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A Fantástica Viagem da Turminha 
do Futuro rumo ao Mundo do Saber é 
uma proposta pedagógica extracur-
ricular, interdisciplinar, de caráter 
complementar ao conteúdo 
curricular de viagens e visitas 
de estudo – uma escola do sa-
ber, para alunos de 2ª e 3ª séries 
do Ensino Fundamental – a faixa 
etária de 7 a 10 anos, das escolas públicas 
e privadas, cujo conteúdo seja o estudo do 
município de Criciúma (SC).

O projeto foi desenvolvido pelos em-
presários do transporte coletivo urbano 
de Criciúma, reunidos na Associação Cri-
ciumense de Transporte Urbano (ACTU). 
O tema escolhido foi Educação, por se 
tratar de componente fundamental para 
o desenvolvimento das pessoas, da socie-
dade e do País. Pesquisa com professores, 
educadores e autoridades permitiram 
constatar a falta de subsídios sobre a his-
tória de Criciúma, tendo sido escolhido 
esse conteúdo a ser trabalhado no proje-
to. Clientes internos das operadoras mos-
traram interesse, em razão de terem filhos 

em idade escolar.
Um ônibus personalizado – o 

Amarelinho – leva 40 crianças, 
incluindo cadeirantes, ao Mun-
do do Saber, onde o saber acon-
tece por meio de aulas vivas, 

coordenadas por um pedagogo. 
Busca-se com o projeto contribuir 

para que as crianças tenham uma 
educação holística, integral. A metodolo-
gia educacional – denominada ‘aula-viva’ 
– permite que se efetivem observações 
sistemáticas,  que se ofereçam preleções 
e explicações, demonstrações e que se 
estabeleçam contatos com o ambiente 
e com pessoas. O ônibus está adaptado 
com modernos recursos de comunicação 
e mídia, incluindo: sonorização, aparelhos 
de TV, vídeo, computador com acesso a 
internet, celular, filmadora, câmara foto-
gráfica.

Cada aluno do projeto recebe o Livro do 
Aluno 1 (conhecimentos sobre Criciúma) e 
o Livro do Aluno 2 (jogos e passatempo), 
uniforme, mochila, papel, régua e lápis. 
Os docentes recebem o Livro do Professor 

Empresas de transporte urbano desenvolvem 
projeto educacional complementar em Criciúma 

ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO – ACTU

| MARKETING DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

(com bases teóricas, postulados pedagó-
gicos e orientações) A escola recebe os 
três livros para o acervo da biblioteca. Na 
viagem, todas as crianças e acompanhan-
tes recebem lanche balanceado prepara-
do por nutricionista.

Segundo a ACTU, para norteamento e 
acompanhamento do projeto, há instru-
mentos de avaliação, testados, específi-
cos  para alunos, professores, pais e líderes 
comunitários. 

O projeto será considerado bem-suce-
dido se as crianças que participaram em 
2007 obtiverem média superior a 5,0 quan-
do prestarem a prova do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM), o que ocorrerá 
em 2013. Contudo, alguns resultados já 
são percebidos; um exemplo: a média 
anual dos alunos participantes do projeto 
em 2007 foi superior a 7,0 e a frequência às 
aulas foi de 100%.

Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XS029R1.pdf

Em consonância com a Associação 
Municipal de Assistência Social (AMAS), 
a BHTrans criou o Programa Geração de 
Trabalho para jovens em situação de ris-
co pessoal e social, buscando a parceria 
de diversas empresas privadas e estatais. 
Por ocasião da Bienal ANTP de Marketing 
2008, o programa contava com 130 vagas 

nos turnos da manhã e da tarde.
 O programa funciona em um espa-

ço de 3.600 m², construído na sede da 
BHTrans, em parceria com o Serviço 
Social do Transporte/Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte (Sest/
Senat) e com o Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passageiros de Belo 

Programa socioeducativo da BHTrans 
completou 15 anos e atendeu mais de 500 
jovens em risco pessoal e social

BHTRANS

Horizonte. Tal espaço possui uma sala 
de aula, sala de teatro, sala de artes, ba-
nheiros, cozinha, e ainda abriga o Espaço 
Transitando Legal composto pelo Circo 
Transitando Legal, a Alameda da Cidada-
nia e a Área Vivencial, que reproduz um 
trecho de uma via pública em escala real. 

Nos 15 anos de existência, o programa 
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Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XS030R1.pdf

passou por várias modificações. 
Atualmente, são estas as regras 
para ingresso: ter 16 anos, ser 
encaminhado pela AMAS, estar 
frequentando a escola e ter vul-
nerabilidade social e econômica. 
Há um processo de seleção e, 
uma vez no programa, os jovens 
passam dez dias conhecendo o 
funcionamento da empresa e 
recebendo orientações sobre seus direi-
tos e deveres. Os jovens começam suas 
atividades no Módulo I, nele permane-
cendo por no mínimo quatro meses (au-
las de teatro, circo, música; e aulas com  
educadores sociais sobre temas como 
sexualidade, relações de trabalho e hi-
giene pessoal). 

 O Módulo II conta hoje com 60 postos 
de trabalho nas diversas gerências da 

BHTrans, nas quais os ado-
lescentes atuam no apoio 
às atividades administrati-
vas da empresa. A passa-
gem para esse módulo está 
condicionada à existência 
de vaga e também ao perfil 
do jovem; todos trabalham 
como aprendizes, como 
determina o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e têm seus 
direitos assegurados: salário mínimo 
mensal, vale-transporte, jornada diária 
de seis horas e carteira de trabalho assi-
nada. Os adolescentes que se destacam 
podem ser contratados pela empresa 
como estagiários.

 A BHTrans está convencida de que a 
construção da cidadania é responsabilida-
de de todos, e de que o desenvolvimento 

de habilidades e competências depende 
da oferta de oportunidades e da abertura 
da sociedade para acolher os adolescen-
tes. Novas parcerias são fundamentais 
para aprimorar trabalhos como este. 

Desde a sua criação, o programa  
atendeu mais de 500 jovens, proporcio-
nando a eles o resgate da auto-estima, 
além da capacitação para o mercado 
de trabalho. Muitos foram contratados 
pela BHTrans como estagiários. Recen-
temente, foi lançado o livro Juventude 
em Trânsito: Notas de uma Trajetória, 
escrito pelo poeta mineiro Bruno Brum, 
que historia o programa, revelando difi-
culdades e acertos.

Iniciativa da CBTU-Me-
trorec – unidade adminis-
trativa e operacional da 
Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos, vinculada ao 
Ministério das Cidades, res-
ponsável pela operação do metrô e trem 
diesel de passageiros na Região Metropo-
litana de Recife – a Semana da Cidadania 
tem por objetivo oferecer, gratuitamente, 
em parceria com organizações públicas e 
privados, informações e serviços relativos à 
saúde e à cidadania, aos usuários e mem-
bros da comunidade  nas regiões próximas 
aos trilhos. Trata-se de uma mobilização 
dos empregados da operadora metrofer-
roviária e de instituições parceiras.

 As atividades são desenvolvidas nos sa-
guões e áreas externas das estações Recife, 
Camaragibe, Cabo, Imbiribeira, Jaboatão e 
Cavaleiro, abrangendo, assim, todos os mu-
nicípios servidos pelo sistema. A ação dura 
uma semana e acontece no mês de julho. 

 A iniciativa fortalece a 
relação de confiança com 
os usuários e parceiros, 
levando-os a conhecer de 
perto o trabalho e o servi-
ço de qualidade oferecido 

pelo Metrô do Recife,  gerando valorização 
e divulgação do sistema, promovendo a 
formação de opinião positiva sobre a em-
presa para outros públicos, fomentando a 
prática da cidadania.

A primeira edição da Semana da Cidada-
nia aconteceu no ano 2000 e contou com a 
participação de 14 instituições parceiras. No 
início, o evento era destinado a atendimen-
tos diretos –  como corte de cabelo, emis-
são de documentos e vacinação. A partir de 
2006, o foco foi ampliado, com a inclusão 
de serviços educativos e atrações culturais. 
O número de parceiros subiu para 43. 

A  CBTU-Metrorec informa que a Sema-
na da Cidadania contribui para compensar 
a queda de demanda, trazendo fluxo para 

Durante as férias de julho, CBTU-Metrorec e 
parceiros promovem a Semana da Cidadania

CBTU-METROREC

as estações durante o período de férias es-
colares (10% da demanda são estudantes). 
Do ponto de vista da imagem institucional, 
a ação estimula ampla repercussão positiva 
na mídia, principalmente rádio e TV, devido 
ao interesse da população pelos serviços 
oferecidos, o que agrega valor ao serviço 
básico, o transporte. Os benefícios propor-
cionados aos usuários e à população de 
modo geral contribuem para fortalecer 
vínculos e promover o desenvolvimento 
social na área de influência do sistema. 

Para as instituições parceiras, a Sema-
na da Cidadania é uma oportunidade para 
divulgar de facilitar o acesso da população 
aos seus serviços, aproveitando as deman-
das dos clientes do metrô (cerca de 195 mil/
dia) e da comunidade que reside ou traba-
lha na área de influência do sistema.

Para ver a íntegra do projeto: 
h t t p : / / w w w. a n t p . n e t / b i b l i o t e c a /
BMK08XS034A1.pdf
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Uma das organizações premiadas 
na categoria Marketing de Relaciona-
mento, com o projeto Comitê de Clientes 
e Comunicação, a Transporte Itamaracá 
apresentou outros quatro trabalhos, 
recebendo Menção Honrosa. Em Mar-
keting Promocional, concorreu com o 
projeto Amigo Terminal, que visa promo-
ver, entre os usuários, práticas que con-
tribuam para melhorar a utilização dos 

Menções honrosas para
Transporte Itamaracá e Viação Paraty

| MENÇõES HONROSAS

A Viação Paraty apre-
sentou quatro projetos 
e também recebeu 
Menção Honrosa. Um 
dos projetos, premia-
do em Marketing de Produto, tem por 
título Inclusão de Usuários no Transporte 
Público de Matão-SP. Na categoria Endo-
marketing, a empresa inscreveu o Progra-
ma de gestão do clima organizacional da 
Viação Paraty, sobre a criação de um canal 

para avaliar o nível de 
satisfação dos colabo-
radores da empresa.

Em Marketing Institu-
cional, apresentou  o pro-

jeto denominado Paraty, Selmi Dei, Roxo e 
Indaiá: mais do que nomes, histórias que se 
confundem e se completam; trata-se de um  
programa que visa recuperar a história da 
empresa e sua intervenção na região como 
fundamento da sua política de fortaleci-

terminais e promover o respeito às suas 
instalações. Em Endomarketing, concor-
reu com  o projeto Fórum de Responsa-
bilidade Social, que se propõe a dissemi-
nar a prática de responsabilidade social 
entre os funcionários da empresa.

Também foram inscritos, na categoria 

Marketing Institucional, o projeto Ônibus 
Legal, destinado a promover a melhoria 
da imagem do transporte por ônibus 
tornando-o mais agradável aos seus 
usuários, e na categoria Responsabilida-
de Social, o projeto Ponto Cidadão, sobre 
como a empresa implantou um centro 
destinado a apoiar a formação de jovens 
em situação de vulnerabilidade, contri-
buindo para sua empregabilidade. 

mento institucional. Em Responsabilida-
de Social, foi inscrito o trabalho Inclusão 
Social: Programa Paraty de Incentivo à 
Arte, Cultura e Lazer, desenvolvido para 
integrar e complementar a formação de 
jovens familiares dos funcionários e das 
comunidades próximas, usando espaços 
disponíveis na empresa para atividades 
extra-escolares. A ideia busca também  
estreitar as relações das famílias com a 
empresa.

O artista plástico e arquiteto alagoano 
Agélio Novaes foi o criador do troféu en-
tregue aos vencedores da Bienal ANTP de 
Marketing 2008. Como já se tornou uma 
tradição, os troféus entregues aos ven-
cedores da Bienal ANTP de Marketing de-
vem ter como forma inspiradora o ovo, 
cabendo ao artista convidado desenvol-
ver a ideia e aplicar à peça a sua concep-
ção e suas técnicas criativas. Os troféus 
criados por Agélio Novaes – ao todo, 20 
– foram confeccionados com papel ma-
chê e pintados à mão. 

Funcionário da Companhia Brasilei-
ra de Transportes Urbanos (CBTU), por 

O troféu de 2008 foi criado por Agélio Novaes
ocasião do evento de pre-
miação, Agélio destacou 
que a criação exigiu dele 
grande concentração, 
inclusive pela a respon-
sabilidade de ter sido es-
colhido para a realização 
desse trabalho na edição 
seguinte àquela em que 
a criação coube ao artista Francisco Bre-
nand. 

Agélio Novaes se refere ao autor do 
troféu da Bienal ANTP de Marketing 2006 
como um grande artista, assinalando 
que Brenand é reconhecido internacio-

nalmente pela alta qua-
lidade de seus trabalhos, 
com obras expostas no 
Brasil e no Exterior. “Sen-
ti-me orgulhoso e pro-
fundamente envaidecido 
com o honroso convite, 
e tenho absoluta certeza 
de ter correspondido à 

expectativa”. 
Para a Bienal ANTP de Marketing 2010, 

o ovo-troféu será desenvolvido e pro-
duzido pelo também arquiteto e artista 
plástico Nazareno Affonso, responsável 
pelo Escritório da ANTP em Brasília.
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| REgUlAmENtO dA BiENAl dE mARkEtiNg - 2010

1. PARTICIPAÇÃO

1.1 Podem participar todas as organizações do se-
tor, associadas ou não a ANTP.
1.2 Cada organização poderá inscrever 1 (uma) ex-
periência em cada categoria, respeitadas as seguintes 
condições:
1.2.1 Nas categorias Promocional e Produto, a expe-
riência deve ter sido implantada a partir de janeiro de 
2009 e seus resultados já tenham sido avaliados (pes-
quisa de opinião ou outro método de aferição – registro 
de manifestações de meios de comunicação ou de ca-
nais de comunicação abertos aos beneficiários);
1.2.2 Nas categorias Institucional, Relacionamento, 
Endomarketing e Responsabilidade Social, nos casos de 
ações e processos permanentes, a experiência pode ter 
sido implantada anteriormente, desde que continue em 
funcionamento;
1.2.3 Uma mesma experiência não pode estar inscri-
ta em mais de uma categoria;
1.2.4 Uma experiência apresentada nas edições an-
teriores da BIENAL, só poderá ser apresentada nesta 
edição da BIENAL, caso se aponte melhorias e mudan-
ças significativas, resultantes do processo de avaliação.

2. CATEGORIAS

2.1 As experiência serão inscritas e selecionadas 
em 6 (seis) categorias:
2.1.1 Marketing promocional – ações de comunica-
ção social e/ou campanhas publicitárias destinadas ao 
lançamento de novos serviços, programas e projetos ou 
à promoção do Transporte Público (serviços regulares 
de metrô, trens metropolitanos, ônibus, micro-ônibus, 

serviços seletivos, serviços especiais, transporte esco-
lar, terminais) e da gestão do trânsito
2.1.2 Marketing institucional – ações destinadas ao 
fortalecimento da imagem e da marcadas empresas e 
de órgãos gestores.
2.1.3 Marketing de relacionamento – ações destina-
das à melhoria do relacionamento com os clientes, usu-
ários e comunidade em geral (canais de comunicação, 
centrais de atendimento, mobilização social, pesquisas 
ou sondagens permanentes, ações de fidelização)
2.1.4 Marketing interno ou Endomarketing - ações 
adotadas pelas organizações para ampliar a adesão dos 
colaboradores aos seus valores e projetos, visando o 
melhor atendimento, capacitação, qualificação e satis-
fação do cliente interno.
2.1.5 Marketing de responsabilidade social - ações 
destinadas à inclusão social e à melhoria dos ambientes 
externo e interno (ambiente físico, social, natural, etc) 
através de projetos envolvendo ou não parcerias com 
qualquer segmento da sociedade.
2.1.6 Marketing de Produto – produtos ou serviços 
criados a partir da identificação de necessidades dos 
usuários e clientes.

3 . INSCRIÇÃO

3.1 As experiências poderão ser inscritas respeitan-
do as seguintes condições:
3.1.1  As inscrições serão recebidas até 15 de julho de 2010.
3.1.2  As organizações deverão se inscrever por meio 
do preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, 
pelo pagamento da TAXA DE INSCRIÇÃO e pelo envio 
para a ANTP de um RELATÓRIO DE INSCRIÇÃO para 
cada experiência.

A Bienal é um evento promovido pela ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos e organiza-
do por sua Comissão de Marketing, buscando visibilidade e reconhecimento aos esforços destinados à 
promoção do transporte público e do trânsito e a melhoria das suas condições de concorrência no mer-
cado de viagens urbanas. Este regulamento tem por objetivo a definição das condições de participação 
das organizações do setor na sua 4a edição.

Regulamento determina que inscrições 
irão até 15 de julho de 2010
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3.2.  O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO deve ser preen-
chido para cada experiência, contendo os dados cadastrais 
da organização, identificando os responsáveis pela experi-
ência e a categoria em que está sendo inscrito.
3.2.1  O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO e demais do-
cumentos do processo de inscrição estarão disponíveis 
no site da ANTP no 2o semestre de 2009.
3.2.2  O formato e as condições de apresentação do 
RELATÓRIO DE INSCRIÇÃO serão detalhados até maio 
de 2009 e informadas no site da entidade.

3.3  O RELATÓRIO DE INSCRIÇÃO deverá conter 
uma descrição da experiência que considere os seguin-
tes aspectos: 1 - dESCRiÇÃO dO CENÁRiO - identifica-
ção do contexto da experiência, dos objetivos e metas 
fixados; 2 - dESCRiÇÃO dA EXPERiÊNCiA – Conheci-
mento do cliente e público alvo; Concepção, Recursos 
tecnológicos, de planejamento e gestão utilizados; Pro-
posta de divulgação – recursos de mídia e de promoção. 
3 - ENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO / PARCEIROS - 
Descrição dos segmentos da(as) organização(ões) envol-
vidas; impacto sobre as práticas da(s) organização(ões). 
4 - AVAliAÇÃO dA EXPERiÊNCiA – Resultados obtidos, 
Grau de satisfação do público alvo e da comunidade; 
Grau de satisfação dos acionistas e impactos sobre o 
posicionamento da organização no mercado.

4. ANÁLISE E JULGAMENTO

4.1  As experiências inscritas serão submetidas a 
uma banca de juizes constituída para esta finalidade.
4.2  A Banca de Juizes será composta por especia-
listas, parte oriunda do setor de transporte público e 
trânsito, parte externa ao setor e com experiência nas 
diversas áreas de marketing e comunicação, que atua-
rão orientados pelos fundamentos da premiação e por 
normas e procedimentos a serem formulados pela Co-
missão de Marketing da ANTP.
4.3  O julgamento da categoria Marketing de Pro-
duto não levará em consideração a campanha publici-
tária para lançamento ou reposicionamento do mesmo, 
que somente será avaliada, se inscrita como Marketing 

Promocional, respeitando o estabelecido no item 1.2.1 
4.4  As experiências serão avaliadas com base nos 
fundamentos teóricos que vem sendo construídos pela 
Comissão de Marketing da ANTP. Com base nestes fun-
damentos foram definidas exigências mínimas para o 
preenchimento do Formulário de Inscrição, que permi-
tirão a Banca de juizes analisar e selecionar as experiên-
cias mais relevantes.
4.5  Na avaliação da descrição da experiência serão 
levados em consideração como critérios para julgamen-
to: apresentação do material, a contextualização da 
experiência (objetivo, desafio, desenvolvimento e so-
lução), formas de pesquisa e levantamento de informa-
ção para desenvolvimento da experiência, pertinência 
da solução ao objetivo e resultados obtidos.

5. PREMIAÇÃO

5.1  Trata-se de uma premiação de caráter institu-
cional e de reconhecimento público, de abrangência 
nacional.
5.2  A Banca de Juizes irá selecionar 3 (três) expe-
riências em cada categoria, podendo conferir Menções 
Honrosas a experiências ou organizações , em reconhe-
cimento aos seus esforços de implantação da cultura do 
marketing.
5.3  As experiências selecionadas receberão Troféus 
e Certificados em Cerimônia da BiENAl ANtP dE mA-
RKETING, a realizar-se no mês de novembro de 2010, 
em data e local a serem informados futuramente.
5.4.  Todas as demais organizações que inscreveram 
experiências receberão Certificados de Participação no 
mesmo evento.
5.5  Na ocasião desta Cerimônia as experiências se-
lecionadas serão apresentadas e será lançado o Regula-
mento da 5a edição da Bienal de Marketing.
5.6  Para dar maior visibilidade as experiências se-
lecionadas, serão promovidas as seguintes ações: inser-
ção das experiências no site da ANTP, elaboração de pu-
blicação com a experiências para distribuição nacional 
e promoção de uma Exposição das selecionadas no 18o 
Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito – 2011.
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Está programada para o 17o Congres-
soda ANTP a exposição dos trabalhos 
premiados na Bienal ANTP de Marketing 
2008, em espaço específico do Centro 
de Convenções. Além disso, haverá uma 
sessão especial de debates a cargo da 
Comissão ANTP de Marketing. Foram 
inscritos 28 trabalhos sobre marketing, 
dos quais 25 deverão ser apresentados 
por seus autores e coordenadores em 
sala; outros três trabalhos serão apresen-
tados sob a forma de pôsteres.  

Em Maceió – No 16o Con-
gresso da ANTP, em Maceió, há quase dois 
anos, houve uma sessão especial para ava-
liar os impactos da Bienal Marketing ANTP 
sobre a maneira como as organizações do 
setor vinham agindo no relacionamento 
com seus públicos, tendo em vista con-
solidar e ampliar seus mercados e atuar 
diante da concorrência. 

Naquela ocasião, o publicitário Bru-
no César Teixeira, professor da PUC de 
Minas Gerais e diretor da agência Pop 
Corn, de Belo Horizonte, respondeu a 
uma série de questões formuladas pela 
Comissão de Marketing da ANTP. Além 
disso, dirigentes públicos, empresários e 
especialistas, na mesa debatedora e na 
plateia, alimentaram uma discussão rica. 
A principal conclusão foi de que a Bienal 
vinha efetivamente contribuindo para 
o avanço de uma cultura de marketing 
nas organizações do setor de mobilidade 

urbana, mas o diagnóstico identificou di-
versas oportunidades de melhoria. 

Um dos pontos que ficou claro é que o 
marketing precisa romper com a timidez 
em comunicar para a sociedade as qua-
lidades do transporte público, inclusive 
salientando tais qualidades frente a defi-
ciências dos modos de transporte indivi-
duais. Outra observação feita durante os 
debates: o setor deve estar atento à rea-
lidade de como o transporte público ur-
bano é oferecido e usufruído, o que inclui 
um esforço para compreender melhor os 
pontos que estão em dissonância com os 
desejos dos diferentes usuários, levando 
em consideração as características etárias 
e antropométricas da população.  

Pontos – Em suas respostas às 
perguntas da Comissão de Marketing, 
Bruno Teixeira disse observar que há 
uma assimilação paulatina do marke-
ting como filosofia gerencial, mas frisou 

Marketing tem presença garantida 
no 17o Congresso da ANTP

ser ainda reduzido o volume de ações de 
marketing, principalmente, tendo em 
conta que o setor transporta dezenas de 
milhões de pessoas todos os dias, no País 
inteiro. 

O professor também sublinhou que o 
marketing precisa rapidamente alcançar 
um grau maior de institucionalização nas 
corporações, com recursos adequados, 
e conquistar a liberdade de discutir com 
os escalões decisórios os melhores cami-
nhos para a empresa. Afirmou ainda que, 
dentro das organizações, o marketing 
deve buscar a primazia da visão estratégi-
ca sobre as ações com objetivos de curto 
prazo, procurar medir adequadamente 
os resultados e benefícios das ações em-
preendidas – algo que não está na cultura 
empresarial brasileira – e também buscar 
a aproximação com o setor financeiro.

No final, depois de salientar que tanto 
a Bienal ANTP de Marketing e os semi-
nários da Comissão de Marketing traba-
lham no sentido de desenvolver a cultura 
do marketing, Bruno Teixeira recomen-
dou que o setor convide a indústria de 
automóveis para participar de seus even-
tos. Ele disse saber que o automóvel 
é o principal concorrente do setor de 
transporte público urbano, e que chega 
a ser considerado desafeto por alguns, 
mas assinalou considerar fundamental 
conhecer – “para combater ou copiar 
“– como é pensado e como é executa-
do o  marketing do carro.

O Marketing tem presença garantida no 17o Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, 
evento que a ANTP realizará no período de 28 de setembro a 2 de outubro de 2009 na Expo 
Unimed Curitiba – Campus Universidade Positivo, paralelamente à VI INTRANS – Exposição 
Internacional de Transporte e Trânsito.  

| IDÉIAS E DEBATES




