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da ANTP todas
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premiadas em 2012

No 19° Congresso
da ANTP, em Brasília,

será lançado o Caderno
Técnico de Marketing 
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Technibus – Em 2012, cumpriu-se 
o primeiro ciclo da Bienal ANTP de 
Marketing nesta década. Como está 
o setor e como está o marketing do 
setor?

Valeska Peres Pinto – O setor em si 
ainda não superou os seus problemas. 
Ainda enfrentamos uma crise de mobi-
lidade, de perda de produtividade, po-
rém, temos que reconhecer que houve 
alguns avanços e que vivemos um mo-
mento que, politicamente, nos é mais 
favorável. Podemos dizer que ainda 
convivemos com  problemas antigos, 
mas há certa predisposição e alguns 
novos instrumentos para superá-los. 
Quanto ao marketing, evoluiu no uso 
de seus instrumentos; já há exemplos 
que demonstram maior maturidade, 
porém, a disseminação da busca das 
soluções de marketing ainda é relativa-
mente pequena. 

Technibus – Avançou-se, mas não 
tanto.

Valeska Peres Pinto – Exatamente. 
É necessário reconhecer que vivemos 
uma situação nova na sociedade, no 
mercado, nas relações entre consumi-
dores e empresas, e nas relações entre 
os consumidores e os prestadores de 
serviços  – um elemento que decidimos 
colocar em relevo neste recente ciclo 

da Bienal ANTP de Marketing. Trata-se 
dessa ansiedade, dessa rapidez, dessa 
‘adrenalina’ das relações ‘on line’. Vi-
vemos a pressa, a necessidade de res-
postas imediatas. Não há tempo nem 
para respirar. E essa situação afeta os 
jovens, repercute nas redes sociais, e 
começa a ter impacto no setor. O setor 

Na era das relações ‘on line’, a pressa e a busca 
de respostas imediatas são repercutidas nas 
redes sociais com impactos significativos no setor

ENTREVISTA: VALESKA PERES PINTO

está tendo que aprender a conviver com 
um ambiente que demanda respostas 
urgentes, como as redes sociais, e ain-
da é novo o uso dessas ferramentas, 
dessa maneira de dialogar. Mas preci-
samos colocar a questão da seguinte 
forma: como fazer dessa situação um 
instrumento para resolver problemas 
antigos?

Technibus – Trata-se de uma questão 
de maturidade?

Valeska Peres Pinto – Maturidade do 
marketing não quer dizer maturidade 
do setor. Porque se percebe que os ca-
sos bem-sucedidos ainda estão concen-
trados num grupo relativamente pe-
queno de empresas.  São organizações 
que compreenderam que o primeiro 
agente do marketing é o principal diri-
gente da empresa. Ele é o primeiro ator 
do marketing e tem uma visão estraté-
gica do seu papel.   Conquistar o princi-
pal dirigente é o primeiro passo; depois, 
serão feitas as outras coisas: pesquisas, 
comunicações etc. Também temos de 
reconhecer que as organizações estão 
sendo chamadas a agir num ambien-
te mais complexo.  Antes, aceitava-se 
que houvesse um chefe e todos espera-
vam que um dirigente tivesse a visão, 
olhasse as coisas e dissesse: “Façam!”, 
e a cadeia de comando obedecia. Hoje 
não é mais assim. Hoje há mais autono-

Nesta entrevista, a presidente da Comissão de Ma-
rketing e coordenadora técnica da ANTP, a arquiteta e 
urbanista Valeska Peres Pinto avalia a evolução do ma-

rketing setor de mobilidade urbana no Brasil, conside-
rando as experiências apresentadas na Bienal ANTP de 
Marketing 2012.
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mia.  E o nosso cliente não é diferente 
dos clientes das lojas de móveis e de 
eletrodoméstico, daqueles que adqui-
rem computadores, dos que consomem 
serviços de telecomunicações, ou que 
se matriculam em escolas, ou ainda dos 
que contratam planos de saúde. Ele é o 
mesmo cliente! Então, não podemos di-
zer: “consumidor, seja exigente, quando 
compra uma geladeira ou outro produ-
to qualquer, mas seja leniente quando 
você entra em um ônibus, seja tolerante 
quando você entra no transporte públi-
co”. Isso não dá mais!. 

Technibus – A senhora se refere à ju-
ventude?

Valeska Peres Pinto – Em grande me-
dida, sim. A nova geração tem menos 
paciência e não fica esperando um co-
mando. Ela consegue criar grupos de 
pressão. Ela se comunica, se organiza, 
não de forma permanente – não se tra-
ta de um sindicato, de uma associação, 
de um partido –  mas se mobiliza por 
algumas horas, por alguns minutos, 
através de seus celulares, através da 
Internet, montando um grupo com uma 
causa. E isso às vezes deve ser motivo 
de preocupação das organizações. Pois 
estes grupos  fazem  de imediato as 
suas avaliações, que às vezes podem 
ser injustas,  podem ter grandes conse-
quências.  As organizações, os serviços 
de todos os segmentos econômicos, 
estão sob o crivo não apenas de um 
grupo mais exigente, mas de um grupo 
um pouco mais informado e muito mais 
proativo. 

Technibus – Como a senhora situa o 
transporte público em meio à crise 
de mobilidade?

Valeska Peres Pinto – Se a crise de 

mobilidade prossegue, é sinal de que 
o transporte público ainda não tem a 
prioridade devida dentro das políticas 
públicas, dentro dos modelos de ges-
tão, de forma que ele continua perden-
do produtividade. O tempo gasto no 
transporte público devido aos conges-
tionamentos continua sendo um fator 
que prejudica as pessoas e isso afeta 
a avaliação do serviço público, afeta 
a relação dos consumidores com os 
serviços. Ao mesmo tempo, ainda não 
conseguimos transformar todos os im-
pactos negativos da mobilidade – con-
gestionamentos, poluição, o grande 
número de vítimas no trânsito, entre 
outros – em alavancas para mudar a si-
tuação. Tais impactos negativos são de-
corrências de uma matriz de mobilidade 
na qual o transporte público não é va-
lorizado, não é priorizado. Há esforços 
de operadores, dos seus sindicatos, de 
suas organizações, no sentido de me-
lhor explorar isso. Sabemos por pesqui-
sas que vários segmentos da sociedade 
estariam dispostos a trocar o uso veí-
culo individual pelo transporte público, 
mas tal disposição tem sempre como 
condição  uma exigência de qualidade 
à qual o setor não consegue responder. 

Technibus – Presenciamos recente-
mente um fenômeno relativamente 
novo: o crescimento do uso das bici-
cletas.

Valeska Peres Pinto – De fato, cres-
ce muito o segmento de bicicletas, do 
transporte não motorizado. Estamos 
vivendo o boom da bicicleta, que ex-
plora justamente os pontos fracos do 
transporte público coletivo. Primeiro, 
ele é rápido, dá autonomia a quem a 
usa, faz bem para a saúde e não polui. 
Veja que são atributos que também 
deveriam ser garantidos pelo transpor-

te público. Mas é claro que os ciclistas 
também sofrem com a insegurança, 
com a violência das relações no trânsi-
to. Eu diria que ainda vivemos uma prá-
tica esquizofrênica – existe um discurso 
‘bom-mocista’ em favor do transporte 
público, mas permanece, em geral, em 
todo o País, uma matriz de mobilidade 
que favorece o automóvel.

Technibus – De todo modo, é preciso 
observar que o nível de investimento 
em transporte público no setor cres-
ceu.

Valeska Peres Pinto – De fato, nos 
últimos anos, o PAC da Mobilidade e 
os investimentos em razão da Copa de 
2014 suscitaram no setor a grande es-
perança de que os investimentos em 
sistemas estruturais – baseados em 
metrô, ou em Bus Rapid Transit – BRTs 
(sigla em inglês para Transporte Rápido 
por Ônibus, com corredores exclusivos), 
ou mesmo em outros modos de trans-
porte público – viessem mudar a matriz 
de mobilidade, o que ainda não acon-
teceu. Mas eu creio que esses investi-
mentos sejam um bom legado da Copa 
de 2014 e dos grandes eventos progra-
mados para o Brasil nesta década. Ain-
da que as obras não estejam prontas, 
ainda que os sistemas não estejam em 
operação, os grandes eventos tiveram o 
condão de colocar o investimento do se-
tor público nos orçamentos do governo 
federal e de agências fomento. 

Technibus – E qual o papel do marke-
ting nesse quadro?

Valeska Peres Pinto – Entendo que 
todas as ações de marketing devam 
dar especial atenção para os projetos, 
ações e programas que estão em an-
damento ou previstos  como elementos 
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que aí estão para quebrar a inércia.  A 
meu ver, toda essa situação continua 
sendo uma formidável oportunidade 
para o setor. Passados os eventos, tere-
mos ainda um grande período de obras 
de implantação de sistemas, e o marke-
ting tem que estar junto nesse proces-
so. O marketing tem que colar nessas 
expectativas, explorá-las, e preparar as 
cidades para acolher esses sistemas. 

Technibus – Outro novo fator a com-
por esse cenário entre as edições da 
Bienal de Marketing 2010 e de 2012 
foi a entrada em vigor da Lei de Mo-
bilidade Urbana. Como a senhora 
avalia isso?

Valeska Peres Pinto – A Lei de Mobili-
dade Urbana é outra oportunidade. Eu 
diria que é atualmente a grande opor-
tunidade. Por quê? Ela vale para o País 
inteiro, conecta trânsito e transporte, 
e se apresenta como uma grande pos-
sibilidade de a sociedade repactuar a 
mobilidade urbana. As pessoas que 
vivem numa determinada cidade vão 
poder dizer como querem se locomo-
ver nessa cidade para realizar suas 
atividades com segurança. Vão poder 
escolher como compartilhar o espaço 
público, que é finito. Com a nova lei, 
temos um instrumento de ordenação 
de fatores dispersos. A lei traz uma 
responsabilização clara de quem faz o 
que; explicita direitos e deveres de usu-
ários, de operadores e do setor público. 
Por outro lado, a crise econômica mun-
dial, e a maneira como o Brasil está 
mantendo essa economia aquecida 
– pelo viés do consumo interno – gera 
também outro aspecto, que funciona 
como uma trava para o setor do trans-
porte público. Eu me refiro ao fato de 
haver entre os produtos de consumo 

que têm sido estimulados por isenções 
fiscais significativas e facilidade de 
crédito dois itens que estão na contra 
corrente do que eu estava falando an-
tes: os automóveis e as motos. O qua-
dro se apresenta da seguinte forma: há 
investimentos em transporte público, 
há uma nova legislação para o setor, 
o tema da mobilidade ganhou as cam-
panhas eleitorais, a população está 
cada vez mais consciente da crise de 
mobilidade; porém, ao mesmo tempo 
em que tudo isso ocorre, encontramos 
uma política de proteção da economia 
interna diante de uma crise global ba-
seada no estimulo ao consumo, inclu-
sive daqueles itens que são os vilões da 
equação da mobilidade sustentável.

Technibus – Qual a saída?

Valeska Peres Pinto – Não adianta 
ter uma estratégia nossa, do setor da 
mobilidade, sem olhar também como 
os outros se manifestam. Eu creio que, 
ainda, o transporte público não pegou 
na mão algo que considero fundamen-
tal: a bandeira ambiental, a bandeira 
da sustentabilidade ambiental. Em 
2012, tivemos no Brasil a Rio+20 – a 
conferência ambiental global convo-
cada pela ONU –, um importantíssimo 
evento que aconteceu simultaneamen-
te com as etapas intermediárias do 5º 
ciclo da Bienal ANTP de Marketing. 
Mas o transporte público, a mobilidade, 
foram temas quase que laterais nessa 
conferência mundial. A própria cida-
de foi um tema lateral. Encontramos 
enormes dificuldades para colocar o 
tema da mobilidade no documento 
final do encontro. Se nós quisermos 
construir cidades sustentáveis, temos 
que ter em mente que parte da equa-
ção da sustentabilidade, da cidade 

sustentável, repousa sobre uma polí-
tica de mobilidade sustentável.  

Technibus – A senhora tem defendi-
do que o tema ambiental no trans-
porte urbano tenha como base a 
diversificação da matriz energética. 

Valeska Peres Pinto – Exatamente. A 
bandeira ambiental a que me referi não 
pode ser apenas a eletrificação. Quando 
eu digo que nós ainda não pegamos a 
questão ambiental na mão, é porque nós 
ainda estamos correndo para soluções fá-
ceis, do tipo “vamos eletrificar tudo”,  sem 
perceber que a eletricidade também é um 
bem finito e que temos um parque elétrico 
cuja utilização é objeto de disputa.

Technibus – Uma colocação final so-
bre a próxima Bienal ANTP de Mar-
keting?

Valeska Peres Pinto – Eu gostaria de 
ressaltar um aspecto que considero sig-
nificativo: a Bienal ANTP de Marketing 
não tem como foco exclusivamente a 
prestação do serviço, abrindo-se tam-
bém para realçar produtos industriais 
do setor. Neste ciclo, a categoria de 
Marketing de Produto destacou muito a 
questão de veículos com as novas alter-
nativas de energia. Este é só um exem-
plo. Acredito que, tanto para destacar 
produtos como para colocar em relevo 
ações de responsabilidade social, a in-
dústria encontrará um bom caminho na 
Bienal. Cada vez mais a Bienal se con-
solida como uma plataforma para que 
as indústrias apresentem suas contri-
buições para o sistema da mobilidade. 
E fazemos isso, confiantes de que o sis-
tema de mobilidade sempre vai depen-
der muito do avanço tecnológico e da 
melhoria dos produtos disponíveis. 

ENTREVISTA: VALESKA PERES PINTO



BIENAL ANTP DE MARKETING - 2012  | 71  

A



72 |  BIENAL ANTP DE MARKETING - 2012

No dia 4 de outubro de 2012, foi realiza-
do no Rio Centro, no Rio de Janeiro, o Se-
minário de Premiação da Bienal ANTP de 
Marketing 2012, com anúncios dos vence-
dores. O evento integrou a programação 
do 15º Etranspor, congresso promovido 
pela FETRANSPOR – Federação das Em-
presas de Transportes de Passageiros do 
Estado do Rio de Janeiro e da FetransRio, 
feira bienal de ônibus com expositores de 
todo o País. A solenidade de abertura do 
encontro teve a participação do presiden-
te executivo da FETRANSPOR, Lelis Mar-
cos Teixeira, e do diretor da OTM Editora, 
Marcelo Fontana. 

 A Bienal ANTP de Marketing não an-

No Rio de Janeiro, seminário anunciou 
e premiou os 18 vencedores da Bienal 
ANTP de Marketing 2012

tecipa os resultados, reservando para o 
Seminário de Premiação o anúncio dos 
vencedores. Concorreram 68 experiên-
cias de marketing em seis categorias, 
desenvolvidas por organizações do setor 
de transporte público e transito. Foram 
premiadas 18 experiências e outras seis 
experiências obtiveram Menção Honro-
sa. Todos esses trabalhos estão disponí-
veis para livre consulta no Portal da ANTP 
(www.antp.org.br/website/), na seção Bi-
blioteca. 

A Banca de Juízes reuniu os especia-
listas César Cavalcanti, coordenador re-
gional da ANTP no Nordeste; Cláudio de 
Senna Frederico, membro do Conselho 

Diretor da ANTP; Eduardo Facchini, pro-
fessor de pós-graduação da Universida-
de 9 de Julho, de São Paulo; Lula Vieira, 
diretor de Marketing da editora Ediouro, 
do Rio de Janeiro; e Rodrigo Magalhães, 
diretor de Marketing da agência DeBrito 
Publicidade, de Belo Horizonte.

OS PREMIADOS POR CATEGORIA – Os 
trabalhos premiados concorreram em 
seis categorias. Seguem os títulos das 
experiências vitoriosas e nas páginas se-
guintes os seus respectivos resumos.

 
Endomarketing – Campanha de Endo-
marketing da Metra “É no sorriso dos 

|  PREMIAÇÃO
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Os vencedores da Bienal ANTP de Ma-
rketing 2012 receberam como troféu um 
exemplar de Ovo Marajoara, do artesa-
nato paraense. 
A escolha do ovo como símbolo da Bie-
nal ANTP de Marketing se deu no inicio 
da mobilização para o segundo ciclo, 
concluído em 2004. A Comissão Técnica 
de Marketing da ANTP promoveu um 
seminário em 2003, em Recife, ocasião 
em que a definição de um símbolo per-
manente para a Bienal foi levantada e 
discutida. Partiu-se do conceito do ovo 
como “uma grande ideia e uma grande 
embalagem”. 
O mesmo conceito seria aplicado aos tro-
féus a serem entregues aos vencedores. 
E ficou definido que a cada ciclo a Comis-

são de Marketing convidaria um artista 
plástico para desenvolver o ovo-troféu.
O primeiro ovo-troféu, entregue na Bie-
nal de 2006, foi criado pelo artista plás-
tico pernambucano Brennan. Dois anos 
mais tarde, na Bienal de 2008, o ovo-
troféu  executado em de papel machê, 
foi de autoria de Argélio Novaes, artista 
plástico alagoano. Para a Bienal de 2010 
o troféu foi criado utilizando o ovo de 
avestruz e técnicas mistas pelo artista 
plástico Nazareno Stanislau Affonso. 
Sugestões para o novo troféu. Em meio 
à preparação da Bienal ANTP de Marke-
ting 2014, a Comissão Técnica de Ma-
rketing está recolhendo sugestões para 
definir o próximo troféu.

Troféu da Bienal de 2012 homenageia 
o artesanato paraense, com o Ovo Marajoara

nossos clientes” (Metra), Liga da Econo-
mia (Companhia Brasileira de Trens Ur-
banos – CBTU/BH), Revista Metrópolis, 
(Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – Metrô).

 
Fortalecimento Institucional – Centro de 
Serviços Ambientais da Fetranspor (Fe-
deração das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 
– Fetranspor), Novo site Metrô – Só não 
mudou o endereço (Companhia do Me-
tropolitano de São Paulo – Metrô). Rio ard 
Rock in Rio 2011: Um show de transporte 
por um mundo melhor (RioCard).

 
Produto – Agora é com a digital - Todos 
passam pela catraca (Sindicato das Em-
presas de Transporte de Passageiros do 
Município de Aracaju – Setransp), Bilhe-
te Único Intermunicipal e Bilhete Único 
Carioca: Um novo paradigma da Mobi-
lidade Pública (RioCard); BOM na Metra 
– Sistema Metropolitano de Transportes 
(Promobom/Autopass).

 
Promoção – Cartão de fidelidade, sor-

teio nas redes sociais e parcerias co-
merciais (Auto Viação Catarinense),  
Movimento Faixa Viva (Companhia de 
Engenharia de Tráfego de Santos – CET/
Santos), Plano de Mobilidade Urbana de 

Cachoeiro de Itapemirim-ES – “Condu-
zindo Boas Mudanças no Nosso Trans-
porte” (Viação Flecha Branca).

 
Relacionamento – II Prêmio Cidade de 
Teresina de Educação no Trânsito (Supe-
rintendência Municipal de Transporte e 
Trânsito de Teresina – Strans/Teresina), 
O Impacto das Redes Sociais Virtuais na 
Operação do Metrô de São Paulo (Com-
panhia do Metropolitano de São Paulo 
– Metrô), Street Dance Terminal (ACTU).

 
Responsabilidade Socioambiental – 
Ônibus movidos a etanol (MobiBrasil), 
Programa Ecofrota (São Paulo Transpor-
te S/A – SPTrans), Cartão Fetranspor So-
cial (Federação das Empresas de Trans-
portes de Passageiros do Estado do Rio 
de Janeiro – Fetranspor).

 
MENÇÕES HONROSAS – Por decisão 
da Banca de Juízes, dentro do que prevê 
o Regulamento, foram concedidas Men-
ções Honrosas em quatro categorias. 
Seguem os títulos das experiências que 
receberam Menção Honrosa.   
Endomarketing – Indo & Vindo – A Re-
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Durante a realização do 19º Con-
gresso Brasileiro de Transporte e 
Trânsito, que a Associação Nacional 
de Transportes Público (ANTP) pro-
moverá de 8 a 10 de outubro de 2013, 
no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília, paralela-
mente à VIII INTRANS – Exposição In-
ternacional de Transporte e Trânsito, 
a Comissão de Marketing da ANTP 
apresentará e debaterá o conteúdo 

No 19º Congresso da ANTP, Comissão 
lançará e debaterá conteúdo do Caderno 
Técnico de Marketing

PREMIAÇÃO

do Caderno Técnico de Marketing. 
A publicação contará com o patro-

cínio da FETRANSPR – Federação 
das Empresas de Transporte de Pas-
sageiros do Estado do Rio de Janeiro 
e da OTM Editora e ampliará a Série 
de Cadernos Técnicos, iniciada em 
2003, e que reúne títulos sobre os 
temas Bilhetagem Eletrônica, Sis-
temas Metroferroviários no Brasil, 
Panorama da Mobilidade Urbana no 

Brasil, Integração nos Transportes 
Públicos, Acessibilidade Universal, 
Transporte e Meio Ambiente, Trans-
porte Cicloviário, Sistemas Inteli-
gentes de Transportes (ITS), Trans-
porte por Fretamento. Ainda no 19º 
Congresso da ANTP, Comissão Téc-
nica da Qualidade e Produtividade 
apresentará o Caderno Técnicos Ex-
celência na Gestão do Transporte e 
Trânsito.  

Lelis Teixeira, presidente executivo da FETRANSPOR e Marcelo Fontana, diretor da OTM Editora, garantiram apoio à edição do Caderno Técnico de Marketing

vista do Rodoviário (Federação das Em-
presas de Transportes de Passageiros do 
Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor), 
Torneio Setransp de Futebol (Sindicato 
das Empresas de Transporte de Passagei-
ros do Município de Aracaju –Setransp). 

Fortalecimento Institucional – Nova 
identidade visual, posicionamento e 
campanha institucional (Auto Viação Ca-
tarinense). 
Produto – Queima de Parada? Nin-
guém Merece! (Empresa Metropolitana), 

Transporte Coletivo a Prova de Engarra-
famento (Dataprom)  
Relacionamento – Campanha “Vovô no 
trânsito mostra sua maturidade” (Com-
panhia de Engenharia de Tráfego de San-
tos – CET/Santos).

LITERATURA TÉCNICA
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CONTEÚDO DA PUBLICAÇÃO – O 
projeto considera que Caderno Téc-
nico de Marketing avaliará as experi-
ências premiadas ao longo dos cinco 
ciclos da Bienal ANTP de Marketing 
– 2004, 2006, 2008, 2010 e 2012, ofe-
reçando, dessa forma, um panorama 
do “estado da arte” deste tema.

Haverá um capítulo inicial de 
apresentação, a ser assinado pelo 
presidente da ANTP, Ailton Brasi-
liense Pires. E um segundo capítulo 
introdutório, a cargo da presidente 
da Comissão de Marketing Valeska 
Peres Pinto, com um relato da tra-
jetória de tratamento do assunto na 
ANTP e o papel da Bienal ANTP de 
Marketing.   

Haverá outros três capítulos téc-
nicos. Um deles tratará do tema 
Conceitos e Analise dos Cenários de 
aplicação do Marketing, que se des-
tina a apresentação de conceitos bá-

sicos do Marketing e sua aplicação 
no segmento de prestação de ser-
viços, especificidades da prestação 
dos serviços públicos, relações entre 
marketing e comunicação social, as 
mudanças ocorridas nas mídias, re-
lação entre mídias convencionais e 
internet, Comunicação social e As-
sessoria de Imprensa, e está sendo 
organizado pelos especialistas Ro-
drigo Magalhães e Roberto Sganzer-
la.

Outro capítulo técnico tratará do 
tema Como o Marketing pode con-
tribuir para o diagnóstico e solução 
dos problemas do setor. A proposta é 
que este segmento apresente orien-
tações de como fazer marketing, de 
como envolver os dirigentes e a or-
ganização, como capacitar equipes 
e como contratar serviços, plane-
jamento de comunicação e marke-
ting (etapas prévia, intermediária e 

posterior0, integração das mídias, e 
como avaliar resultados. Coordena-
rão este capítulo Suzy Balloussier, 
Silvio Rabaça e Sergio de Carvalho. 

No derradeiro capítulo do Caderno 
Técnico, o tema será  Cenário futuro, 
desafios e oportunidades. O objeti-
vo é identificar os conceitos do ma-
rketing na “era dos valores” – modo 
de vida urbano, a ‘colaboração X 
competição ‘– e destacar os valores 
que podem ser relacionados a mo-
bilidade urbana  – sustentabilidade, 
respeito ao meio ambiente, respon-
sabilidade social. Serão abordadas 
as oportunidades que se abrem pela 
implantação de Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana, pela Campanha 
da ONU de Segurança Viária e pela 
aplicação no Brasil da Convenção do 
Clima. Coordenarão este segmento 
Valeska Pinto, Mário Custodio, Lula 
Vieira e Cláudio de Senna Frederico.

A
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Em 2010, dois anos após instalar seu sis-
tema de bilhetagem eletrônica, o Sindica-
to das Empresas de Transporte de Passa-
geiros do Município de Aracaju (Setransp) 
iniciou a implantação do sistema Finger 
de identificação biométrica por impressão 
digital. O lançamento ocorreu juntamen-
te com a implantação de novos cartões 
para gratuidade destinados a militares e 
a pessoas com deficiência – tanto as que 
conseguem como as que não conseguem 
passar pela catraca. 

“O sistema abrange somente as pessoas 
que possuem algum tipo de gratuidade no 
serviço – seja total, caso dos idosos, traba-
lhadores do sistema de transporte urbano 
de Aracaju, carteiros, oficiais de justiça, po-
liciais e pessoas com deficiência; ou parcial, 
no caso dos estudantes que pagam meia 
passagem”, explica o relatório do projeto.

Para a implantação do sistema foram 
traçados alguns objetivos, entre os quais:   
oferecer mais agilidade no embarque , dis-
pensando a liberação da catraca por parte 
do cobrador; possibilitar ao beneficiário 
de gratuidade ocupar qualquer parte do 
ônibus e inibir fraudes dos cartões gratui-
dades, integrais ou parciais. 

A introdução do sistema Finger no sis-

tema de bilhetagem necessitou do envol-
vimento de todos os setores e colabora-
dores do sindicato, além da cooperação 
de alguns parceiros. A empresa escolhida 
para implementar a nova tecnologia e dar 
o suporte técnico foi a APB Prodata, res-
ponsável pela bilhetagem eletrônica em 
Aracaju e que se responsabiliza pelos sen-
sores que capturam as digitais.

CADASTRAMENTO E CAMPANhA –  O 
processo de cadastramento dos usuários 
teve início em julho de 2010 na sede do sin-
dicato, em escolas e em unidades do Cen-
tro de Referência de Assistência Social – 
CRAS. Em junho de 2011, todas as pessoas 
cadastradas passaram a utilizar o sistema. 

Ao iniciar o cadastramento das digitais, 
o Setransp distribuiu, entre os usuários, 
manuais explicativos do novo procedi-
mento. Foi produzida uma campanha 
composta por vídeos de 90 segundos de 
duração, veiculados por emissoras de te-
levisão aberta e pelo sistema de televisão 
indoor da capital sergipana. Houve ainda a 
produção de cartazes fixados nos ônibus, 
escolas, hospitais e repartições públicas, e 
também de adesivos e panfletos.

O uso do sistema Finger foi amplamen-

Gratuidades no sistema transporte de Aracaju 
contam com identificação biométrica 
por impressão digital

SETRANSP/ARACAJU

| MARKETING DE PRODUTO

te divulgado entre os usuários do trans-
porte coletivo, usuários dos cartões Mais 
Aracaju. Já os novos cadastrados recebe-
ram uma cartilha explicativa como o pas-
so a passo.  A aceitação e utilização do sis-
tema foi positiva, principalmente entre os 
estudantes, o que permite a conclusão de 
que a  campanha foi bem compreendida 
pela população que, atualmente, utiliza o 
sistema sem a necessidade de novas cam-
panhas informativas.

Atualmente, 100% dos estudantes que 
utilizam o cartão escolar fazem uso do 
sistema Finger no transporte público de 
Aracaju. “Em 2010, época da implantação 
do sistema, 16,26% dos passageiros trans-
portados no mês de maio foram estudan-
tes. No mesmo mês, no ano de 2012, o 
número baixou para 12,59%. Os números 
fazem supor que, atualmente, apenas o 
titular do cartão Escolar faz uso do bene-
fício, o que não ocorria anteriormente”, 
destaca o relatório.

A Metra – Sistema Metropolitano de 
Transporte é a empresa responsável por 
operar as linhas do Corredor ABD, com-
preendendo o Corredor Metropolitano 
São Mateus/Jabaquara e sua extensão 
Diadema/Berrini, com 110 pontos de pa-
rada e 9 terminais, frota de 260 veículos 

e 5,5 milhões de passageiros/mês. A Pro-
mobom Autopass, empresa gestora do 
Cartão BOM, firmou uma parceria com a 
Metra para implantar a bilhetagem eletrô-
nica nesse sistema.

Definida a parceria, foram instalados os 
validadores e houve o desencadeamen-

O êxito da implantação do Cartão BOM 
no Corredor ABD, operado pela Metra 

PROMOBOM AUTOPASS

to da campanha denominada BOM na 
Metra , produzida pela agência Olé Brasil 
e aprovada com os responsáveis dos ser-
viços: Metra, Autopass e Empresa Metro-
politana de Transportes Urbanos (EMTU), 
órgão gestor do sistema, em nome do  
Governo do Estado de São Paulo. 
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A campanha BOM na Metra teve um 
pré-lançamento, visando criar expectativa 
no público alvo, e três fases de implanta-
ção, de modo a divulgar de forma ampla 
e efetiva as vantagens do Cartão BOM 
para os clientes e usuários do Corredor 
ABD, incentivando a utilização da bilhe-
tagem eletrônica como forma de evitar as 
filas nos guichês de compra dos bilhetes 
magnéticos, meio de pagamento usado 
até então. Os objetivos da campanha fo-
ram: promover e incentivar o cadastro dos 
clientes Metra  no Sistema BOM;  associar 
a modernidade e eficiência do cartão com 
a mobilidade da Metra;  ensinar aos clien-
tes e usuários como é pratico e fácil utilizar 
o cartão e orientá-los quanto aos prazos 
para cadastramento e validade dos bilhe-
tes magnéticos.

A campanha foi veiculada nos terminais 
da Metra, em pontos de parada, na frota 
de ônibus da Metra e nas mídias: rádio e 
jornal impresso. O relatório assinala: “Para 
reforçar a comunicação, foram disparados 
E-mails marketing aos clientes, pessoas fí-
sicas e jurídicas. Foi criado para as mídias 
sociais um material de fácil entendimento 
chamado Infográfico, que mostra aos usu-
ários como é fácil a utilização do Cartão 
BOM nos ônibus da Metra. O Trade ma-

rketing utilizou quiosques e atendentes 
uniformizados para informar sobre o Car-
tão BOM, com distribuição de volantes, e 
a Metra disponibilizou as bilheterias dos 
terminais do Corretor Metropolitano ABD 
para cadastramento e venda de créditos 
do Cartão BOM”.

O investimento em comunicação e ma-
rketing da campanha foi da ordem de R$ 
143 mil e os resultados foram considerados 
positivos.  Um relatório da Autopass regis-
tra 10 mil novos usuários do Cartão BOM 
no mês de janeiro de 2012, início da im-
plantação do novo sistema na Metra, e 54 
mil novos usuários do Cartão BOM no mês 
de junho de 2012 Em relação à utilização 
do Cartão BOM, o mesmo relatório indica 
530 mil usos no mês de janeiro de 2012 e 2,5 
milhões de usos no mês de junho de 2012.

O Bilhete Único Intermunicipal e o Bi-
lhete Único Carioca são produtos implan-
tados com a tecnologia de bilhetagem 
eletrônica da RioCard Cartões , em parce-
ria com os governos estadual e municipal, 
que fortalecem a inclusão social. 

O relatório do projeto informa que o Bi-
lhete Único Intermunicipal abrange toda 
região metropolitana do Rio e que o Bilhete 
Único Carioca é restrito ao município do Rio 
de Janeiro. Ambos possibilitam a utilização 
de dois veículos com uma mesma tarifa. Até 
a ocasião do registro do projeto, 2,22 mi-
lhões de pessoas haviam sido beneficiadas 
pelo uso destes cartões.

A RioCard Cartões é responsável por fazer 
toda a gestão operacional e transmitir as in-
formações ao governo de modo a integrar 
os modais: ônibus, metrô, trem, barca e 
vans legalizadas intermunicipais. A empresa 
ofereceu sua estrutura para tornar possível 
a implantação e comercialização das duas 
modalidades do Bilhete Único: uma rede 
de 18 lojas próprias, dois postos de recarga e 
informações, dois sites, um ‘callcenter’ e 1,9 

mil postos de recarga. 
Toda a estrutura de venda online da 

RioCard Cartões foi canalizada para a co-
mercialização dos Bilhetes Únicos – BU 
RJ e BU Carioca.  Todos os trabalhadores 
cadastrados como usuários do RioCard 
Vale-Transporte foram automaticamente 
cadastrados nos Bilhetes Únicos, o que fez 
com que o produto entrasse no mercado 
com a marca de 1,7 milhão de cartões com 
acesso ao benefício tarifário.

No caso do Bilhete Único Intermunicipal, 
a RioCard Cartões foi corresponsável, jun-
tamente com o Governo Estadual, pelas 
campanhas de lançamento e orientação à 
população, produzindo diversos serviços e 
peças dessas campanhas. 

AVALIAçãO – O relatório do projeto en-
fatiza os impactos positivos da implanta-
ção do Bilhete Único Intermunicipal e do 
Bilhete Único Carioca nos transportes e na 
realidade socioeconômica regional, des-
tacando os seguintes pontos: redução de 
custos para o usuário, com ampla inclusão 

Impactos positivos do Bilhete Único 
Intermunicipal e do Bilhete Único Carioca

RIOCARD

de passageiros e aumento da quantidade 
de deslocamentos diários de cada usuário; 
ampliação da utilização do transporte cole-
tivo;  aumento da diversidade de destinos; 
racionalização da oferta; apoio ao combate 
ao transporte informal; aumento da em-
pregabilidade; redução de custos empresa-
riais com o Vale Transporte; ampliação da 
atividade econômica; redirecionamento de 
gastos com transporte para outras necessi-
dades familiares e contribuição à urbaniza-
ção e combate à favelização. 

Segundo o relatório, a diminuição dos cus-
tos das viagens ampliou a viabilidade do uso 
do transporte público de passageiros e cres-
ceram as vantagens competitivas do siste-
ma; foi fortalecida a inclusão social resultante 
da redução de custo das viagens, incluindo 
pessoas que não se deslocariam sem essas 
vantagens; promoveu-se a integração física, 
tarifária e de modais, trazendo largas possi-
bilidades de racionalização do sistema como, 
por exemplo, a utilização de qualquer modal 
como linha tronco-alimentadora integradas 
a linhas locais do mesmo ou de outro modal.
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Em 18 de junho de 2010, foi desencade-
ado o projeto Vida no Trânsito, resultante 
de uma ação federal, interministerial, 
empreendida em parceira com a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), a Orga-
nização Pan-Americana de Saúde (Opas) 
e a Bloomberg Philanthropies e que vem 
sendo desenvolvida em duas etapas até 
o ano de 2015. Foram selecionadas cinco 
cidades – entre as quais, Teresina – para 
realizarem experiências relacionadas ao 
trânsito e que possam ser reproduzidas 
por outras cidades brasileiras. 

O II Prêmio Cidade de Teresina de Edu-
cação no Trânsito decorre do Projeto Vida 
No Trânsito e responde “à necessidade 
de envolvimento maior de crianças, jo-
vens e adultos, estudantes, profissionais 
de comunicação, escolas e empresas, 
com a problemática em que se encontra 
o trânsito na cidade de Teresina”. 

O prêmio abrangeu as seguintes cate-
gorias: Escola (subcategorias: Escola Pú-
blica e Escola Particular), Aluno (subca-
tegorias: Alunos do 1º ao 3º ano, Alunos 

do 4º ao 6º ano, Alunos 
do 7º ao 9º ano, Alunos 
do Ensino Médio, Alunos 
do Ensino Superior.). Pro-
fissional da Comunicação 
(subcategorias: Profissio-
nal de Jornal, Profissional 
de Rádio, Profissional de 
TV e Profissional de Por-
tal) e Responsabilidade 
Social no Trânsito (Subca-
tegorias: Pessoa Física e 
Pessoa Jurídica). 

A meta da iniciativa foi abarcar 150 ins-
tituições – o que foi alcançado –, e obter 
500 inscrições, o que foi superado, pois 
ao final da ação, 667 trabalhos haviam 
sido inscritos.

Inicialmente houve a publicação do 
edital do prêmio. Num segundo momen-
to, foram feitas visitas ás instituições de 
ensino. O terceiro passo correspondeu às 
inscrições e finalmente houve o processo 
de analise dos trabalhos e a escolha dos 
vencedores em cada categoria.

Prêmio buscou envolver estudantes, 
profissionais e empresas na busca de 
soluções para o trânsito  

STRANS/TERESINA

| MARKETING DE RELACIONAMENTO

O relatório do projeto 
destaca: “Para promover 
o prêmio, foi feito todo 
um trabalho de divulga-
ção  pela mídia com con-
vite de participação do 
público, além da confec-
ção de cartazes, folders 
e outdoors. Todo esse 
material foi distribuído 
antecipadamente às ins-
tituições que aderiram ao 
prêmio”.

O II Prêmio Cidade de Teresina de Edu-
cação no Trânsito teve a participação de 
25 escolas municipais (ensino fundamen-
tal), 68 escolas estaduais (ensino funda-
mental e médio), 25 escolas particulares 
(ensino fundamental),16 faculdades e 
universidade (ensino superior) e 17 em-
presas de comunicação. Foram inscritos 
645 trabalhos de alunos, 2 de escolas, 15 
de profissionais de comunicação e 4 refe-
rentes à categoria de Responsabilidade 
Social no Trânsito.

A Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – Metrô busca atender ao significa-
tivo crescimento das redes sociais virtuais 
e celulares (em especial, os smartphones), 
e percebe que esses recursos têm esta-
belecido novos desafios e oportunidades 
para as empresas e para a sociedade. 

O relatório do projeto sobre o impacto das 
redes sociais virtuais na operação do Metrô 

de São Paulo assinala: “Cresce a deman-
da por uma comunicação em tempo real, 
transparente e ágil, inclusive por tomadas 
de ações imediatas com o uso dessas no-
vas ferramentas.  cenário o Metrô, além de 
fornecer informações de interesse público 
nas redes sociais, reformulou sua política 
de relacionamento de modo a atender 
prontamente as comunicações enviadas 

O impacto das redes sociais virtuais na operação 
da Companhia do Metrô de São Paulo

METRO-SP

pelos usuários tanto por estas plataformas 
bem como por torpedos via celular. Com 
o foco na interação com os usuários para 
atender suas necessidades por meio das 
mídias sociais, tal iniciativa também tem 
servido como apoio à operação do Metrô 
na melhoria da prestação do serviço”.

De acordo com a Companhia, as pri-
meiras experiências com o uso das redes 
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sociais no Metrô aconteceram ainda em 
2009, quando, além de ativação dos perfis 
do Twitter e Facebook, foi desenvolvida a 
primeira versão do Widget (site do Metrô 
para celulares). Inicialmente o uso dessas 
ferramentas serviu para divulgar interven-
ções urbanas em função das obras de ex-
pansão, campanhas institucionais e even-
tos. Mais tarde, em maio de 2011, o foco 
foi deslocado para o relacionamento dire-
to com o cliente. “Além disso, esse meio 
passou a veicular um conjunto de orienta-
ções para o uso do sistema metroferroviá-
rio e cidadania”, destaca o relatório. 

Um novo fluxo de processo foi elabora-
do de modo a atender imediatamente as 
comunicações enviadas pelos usuários via 
SMS ou através de redes sociais: respos-

tas aos  problemas de segurança pública, 
limpeza e manutenção de trens e equipa-
mentos de estação.

Entre as ações com as novas tecnologias 
está o  SMS-Denúncia, serviço dedicado 
ao recebimento de mensagens via celu-
lar com o propósito de permitir a atuação 
imediata em casos de segurança pública.  
Houve a implantação do serviço Direto do 
Metrô, que informa a situação operacional 
das diversas linhas do sistema, disponível 
pela Web, Widget ou com o recebimento 
gratuito de SMS, mediante cadastramen-
to prévio. 

Houve ainda a aproximação com ati-
vistas, entusiastas do transporte sobre 
trilhos e demais questões ligadas à mobili-
dade urbana (ciclistas, urbanistas, ‘metro-

fãs’ etc.) e com os usuários mais ativos nas 
redes sociais. Foram convidados para par-
ticipar de visitas técnicas e de reuniões re-
gulares com gestores do Metrô, de modo 
a transmitir pessoalmente suas dúvidas, 
críticas e sugestões.

O relatório frisa ainda: “Também foi 
possível usar tais dados para a antecipa-
ção de tendências de comportamento, 
gerando inteligência competitiva no re-
lacionamento com o usuário. Trabalhos 
foram desenvolvidos a fim de melhorar 
a identificação e classificação dos perfis 
dos usuários conforme seu poder de influ-
ência e também monitorar os ‘hot-topics’ 
ou seja, os assuntos com maior potencial 
de repercussão e impacto na imagem da 
marca Metrô”.

Ao se reunir para a formulação do ca-
lendário anual de ações, o Comitê de 
Marketing da Associação Criciumense de 
Transporte Urbano (ACTU), de Criciúma, 
Santa Catarina, verificou que havia sido 
realizada até aquela oportunidade uma 
ação especificamente direcionada aos 
treze mil estudantes cadastrados na en-
tidade. 

O relatório do projeto frisa: “A comu-
nicação com este público resumia-se 
apenas nas campanhas semestrais de 
cadastramento e recadastramento dos 
cartões, tornando o relacionamento de 
certa forma frio e distante. O reflexo da 
falta de comunicação com este público 
era observado em períodos de cadastra-
mento/recadastramento; antipatia, im-
paciência, incompreensão e comentários 
hostis sobre a associação pelos estudan-
tes em redes sociais”.

Para reverter essa situação e tendo 
como foco as qualidades da dança, a 
ACTU, em parceria com a Associação 
de Grupos de Danças de Criciúma e Re-
gião (ASCD) criou o projeto Street Dance 

Terminal, definido como uma 
ação social de incentivo à dan-
ça na modalidade de Danças 
Urbanas. 

As apresentações acon-
tecem quinzenalmente na 
forma de ‘showcases’ indi-
viduais e de grupos, nas pla-
taformas de embarque e de-
sembarque, alternando entre 
os três terminais urbanos de 
integração de Criciúma e duram aproxi-
madamente 40 minutos. 

De acordo com a ACTU, “o objetivo 
principal do projeto é promover a arte, a 
cultura e o entretenimento junto ao pú-
blico jovem e aos passageiros do termi-
nal, divulgando e incentivando a integra-
ção social entre o público e os dançarinos 
adeptos da modalidade de Dança de 
Rua, e agregando valores e servindo de 
instrumento de transformação social”.

Como objetivos específicos, o projeto 
relaciona: dar oportunidade de aprimo-
ramento técnico dos participantes; viabi-
lizar o intercâmbio de técnicas de dança; 

Com o Street Dance Terminal, Criciúma 
ganha um novo palco de arte da rua

acTU - cRiciúMa

incentivar a arte e dança; 
atrair novos adeptos à mo-

dalidade de dança e reve-
lar talentos, e transmitir 
através da dança, men-
sagens de ordem, zelo 
ao patrimônio público, 
educação e respeito às 

pessoas.
O projeto é considerado 

um sucesso sob a visão de todos 
os envolvidos e sob a visão da comunida-
de.  Um exemplo disso foi o lançamento, 
em parceria com a ASDC e Bistek Super-
mercados, do 1º Campeonato de Danças 
Urbanas de Criciúma denominado The 
Game – As Feras estão na Pista!. “Surgi-
do como um subprojeto do Street Dance 
Terminal, o campeonato tem como ob-
jetivo fomentar a cultura hip hop e pro-
porcionar aos jovens um espaço para que 
possam apresentar sua arte e seus tra-
balhos em local e formato diferenciado 
e tempo aumentado. O evento recebeu 
este nome porque foi realizado no for-
mato de um jogo”, explica o relatório.
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O Cartão Fetranspor Social é um projeto 
de Responsabilidade Social da FETRANS-
POR - Federação das Empresas de Trans-
porte de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro resultante de pesquisa com os sin-
dicatos associados. A FETRANSPOR e os 
sindicatos acreditam que o transporte cole-
tivo é a melhor solução para a mobilidade 
das pessoas, favorecendo a existência de 
cidades mais sustentáveis, com qualidade 
de vida e oportunidades para todos.

Incentivar a educação de jovens, garan-
tindo a mobilidade urbana, é a meta dessa 
iniciativa. De modo estruturado, o projeto 
Cartão Fetranspor Social possibilita o aces-
so de jovens a ações educativas que tragam 
possibilidades de melhoria na qualidade 
de vida. Em 2011, foram emitidos mais de 
6 mil cartões para programas parceiros, 
como: UPP Social, Oficina do Ensino, Villa-
Lobos e as Crianças, Escola de Famílias e 
Justiça Cidadã. No primeiro semestre de 
2012, foram quase 5 mil e a meta era atingir 
15 mil cartões até o final daquele ano.

De acordo com o relatório apresentado 
ao Prêmio ANTP de Marketing, o projeto 

Cartão Fetranspor Social foi concebido, 
em 2011, a partir de um minucioso traba-
lho, que teve como origem a própria es-
truturação da área de Responsabilidade 
Social da Fetranspor. “O projeto mantinha 
a tradição da Federação em promover a 
mobilidade urbana e a integração social 
por meio do oferecimento de passagem 
nos ônibus, mas trazia um diferencial mui-
to importante para o que era feito até en-
tão – a sistematização dessas ações”.

A FETRANSPOR deixou de atender a 
demandas de solicitações e passou a es-
tabelecer critérios para sua participação, 
fixando como foco de sua ação principal-
mente projetos voltados à educação de 
jovens e à transformação social. Além de 
definir o público beneficiado e estabelecer 
a educação  como objetivo, a entidade 
passou também a participar mais de perto 
dos projetos apoiados, desde a sua con-
cepção, em alguns casos, como também 
no acompanhamento das ações e na ava-
liação de seus resultados.

Por meio do Cartão Fetranspor Social, a 
Federação oferece transporte aos alunos 

Cartão Fetranspor Social, um projeto que 
visa incentivar a educação de jovens, 
garantindo a mobilidade urbana 

FETRANSPOR

MARKETING DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

No relatório do projeto intitulado Ôni-
bus movidos a etanol, mostra-se que, 
em maio 2011, a Viação Metropolitana 
(atual MobiBrasil) colocou em circulação 
na cidade de São Paulo a primeira frota 
de ônibus movidos a etanol no Brasil: 50 
ônibus movidos a combustível não fóssil, 
resultantes de parceria entre a operadora, 

a Prefeitura de São Paulo, Scania, União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar (Única), 
Raizen e Centro Nacional de Referência 
em Biomassa da USP (Cenbio). 

De acordo com o texto, um ônibus movi-
do a etanol emite até 90% menos dióxido 
de carbono do que um movido a diesel. 
Assim, se os 15 mil ônibus movidos a die-

Operadora colocou em circulação na cidade 
de São Paulo a primeira frota de ônibus 
movidos a etanol no Brasil

METROPOLiTaNa (HOJE, MOBiBRaSiL)

sel que atualmente circulam em São Paulo 
fossem substituídos por modelos a etanol, 
o impacto ambiental positivo seria equiva-
lente a uma frota de somente 3 mil ônibus.  
“A grande vantagem do etanol é o ganho 
ambiental com a redução de emissões de 
poluentes. Além disso, proporciona uma 
série de benefícios, como a diversificação 

de educação profissional do programa SESI 
Cidadania que sejam moradores de comu-
nidades com Unidade de Polícia Pacificador 
(UPP). Outra iniciativa inserida no âmbito 
do projeto diz respeito ao Programa Ofi-
cina do Ensino, promovido pelo Instituto 
Jelson da Costa Antunes (IJCA). ”Um dos 
projetos mais queridos da Fetranspor, tam-
bém inserido no Cartão Fetranspor Social 
é o Villa-Lobos e as Crianças, da Academia 
Brasileira de Música, dirigido pelo presiden-
te da instituição, Turíbio Santos. O Cartão 
Fetranspor Social” também contempla 
dois programas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro: o Escola de Famí-
lias e o Justiça Cidadã.

A FETRANSPOR afirma em seu rela-
tório que além dos mais de 6 mil cartões 
emitidos, representando mais de 500 mil 
reais investidos no projeto; das 16 comu-
nidades atendidas em 2011; e da meta de 
15 mil cartões para 2012; a melhor forma 
de avaliação dos resultados do projeto es-
tava nas afirmações  de quem pôde contar 
com esse benefício, conforme apresenta-
do no relatório.
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da matriz energética e a utilização de um 
combustível nacional”.

A operadora frisa no relatório que a gran-
de vantagem do etanol como combustível 
no transporte público urbano é o ganho 
ambiental com a redução de emissões de 
poluentes, mas há outros. “Ressalta-se que 
a disponibilidade e as perspectivas para a 
produção do etanol somadas às vantagens 
ambientais oferecem uma série de benefí-
cios, como a diversificação da matriz ener-
gética no setor de transportes e a utilização 
de um combustível nacional, cuja infraes-
trutura de distribuição já existe”.

A empresa assinala estar consciente da 
importância do equilíbrio social para ali-
mentar o tripé da sustentabilidade: pesso-
as, lucro e planeta.  E que busca identificar 
e apoiar as necessidades da sociedade que 
tenham foco na educação, desenvolvimen-
to infantil e inserção social do indivíduo na 

sociedade. “Nossas principais ações são 
focadas nestes três aspectos, tanto na so-
ciedade em geral, como nas comunidades 
vizinhas. Recebemos as solicitações por 
meio de reuniões com as comunidades, so-
licitações feitas diretamente na empresa, 
ofícios encaminhados pelas comunidades, 
solicitações por e-mail, SAC e buscamos, 
proativamente, identificar nas comuni-
dades vizinhas projetos que venham ao 
encontro de nossos valores e nos quais há 
viabilidade de ajudarmos”. 

No entender da operadora,  a facilidade 
da replicação do programa depende da 
superação de um conjunto de desafios, 
entre os quais aponta a sazonalidade do 
etanol, fator que ocasiona a volatilidade 
do preço; a carga tributária, a falta de po-
líticas públicas diferenciadas que incenti-
vem a inovação no uso de energias limpa, 
condições especiais do BNDES para finan-

ciamento (taxas, prazos, linha); solução 
para criação de escala comercial nacional 
e para exportação, permitindo o aprimo-
ramento da tecnologia e da competitivi-
dade no preço. 

A Metropolitana assinala estar cons-
cientes da importância de investir em 
sustentabilidade não somente com o ob-
jetivo para agregar valor ao negócio, mas 
de modo a contribuir com a melhoria da 
qualidade de vida de todo, e que, em ra-
zão disso, tem a meta de substituir gra-
dativamente a frota. “É preciso repensar 
o sistema de transporte público urbano, 
principalmente com a proximidade de 
grandes eventos internacionais, como a 
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O 
diferencial é apostar em um novo modelo 
de mobilidade urbana, que ofereça maior 
qualidade para a população, mais eficiên-
cia e menos poluição”.

Programa Ecofrota – Sustentabilida-
de na Gestão do Transporte é o título do 
projeto com o qual a São Paulo Transpor-
te S/A concorreu na categoria Responsa-
bilidade Socioambiental. Esse programa  
teve sua origem no objetivo de atender 
às Lei 14.933/09 de Mudanças no Clima 
do Município de São Paulo, segundo a 
qual o transporte público deverá operar 
com combustível renovável até 2018 e, a 
partir de 2009, reduzir progressivamente 
o uso de combustíveis fósseis em pelo 
menos 10% a cada ano. 

Os tipos de tecnologias existentes na 
Ecofrota são diversos: biodiesel, etanol, 
diesel da cana-de-açúcar e elétrico, além 
das tecnologias em teste: híbrido, hidro-
gênio e bateria. Segundo o relatório, tal 
diversidade traz vantagens, como me-
lhor distribuição da matriz energética, 
maior desenvolvimento das tecnologias, 
melhor opção de escolha em função do 

custo/benefício/utilização e diminuição 
dos custos em função da concorrência.

De fevereiro de 2011 a fevereiro de 
2012, a Ecofrota contava com mais 
de 1.600 ônibus, em 200 linhas, o que 
correspondia a 11% da frota total do 
município. Durante esse período, hou-
ve redução de 6,3% nas emissões dos 
poluentes e de 6,7% nas emissões de 
CO2 pelos ônibus, isso considerando 
que o restante da frota estava utilizan-
do diesel S50B54. 

No entendimento da SPTrans, trans-
porte de qualidade é aquele que prioriza 
a eficiência, a economia e o meio am-
biente. O Programa Ecofrota é uma pro-
va disso. Como resultado, apresentou, 
em apenas um ano, a redução das emis-
sões de poluentes em 7%. A redução das 
94 mil toneladas de gás carbônico que 
deixaram de ser emitidas nesse período, 
resultaram em uma melhoria significati-

Programa Ecofrota evidencia que transporte 
de qualidade deve priorizar eficiência, 
economia e o meio ambiente

SPTRANS

va da qualidade do ar da cidade e quali-
dade de vida de seus habitantes. Segun-
do o professor e médico Paulo Saldiva, 
especialista em poluição atmosférica da 
USP, a redução de poluentes evitou 584 
mortes por ano na Região Metropolitana 
de São Paulo. 

O ganho em saúde pública, neste caso, 
é tão significativo como o de conscien-
tização da população, pois programas 
como a Ecofrota possuem funcionalida-
des duplas: resultam tanto na preserva-
ção, como na educação ambiental. 

Pensando nesta última medida, a SP-
Trans estabeleceu estratégias de marke-
ting para que seu usuário pudesse enten-
der o quanto sua opção pelo transporte 
coletivo ecologicamente sustentável – a 
Ecofrota - é significativo. Para transmitir 
a mensagem de forma eficiente e educa-
tiva para seu público alvo, desenvolveu 
diferentes peças de comunicação.
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Reunindo 10 sindicatos e 208 empre-
sas que respondem por 81% do transpor-
te público regular fluminense (20,6 mil 
ônibus e 240 milhões de passageiros por 
mês), a FETRANSPOR - Federação das 
Empresas de Transportes de Passageiros 
do Estado do Rio de Janeiro adotou em 
2009 um conceito de gestão lastreado 
em Centros de Serviços que realizam o 
atendimento e prestam serviços gratui-
tos às empresas filiadas nas seguintes 
áreas: Meio Ambiente, Responsabilida-
de Social, Mobilidade, Gestão de Pes-
soas, Comunicação e Marketing. Para 
o Prêmio ANTP de Marketing 2012, a 
FETRANSPOR  inscreveu o projeto refe-
rente a 24 meses de atuação do Centro 
de Serviços Meio Ambiente – CSA, o pri-
meiro desse tipo no País.

Segundo o relatório do projeto, o CSA 
é “voltado para a adequação e gestão 
ambiental do setor e para o incentivo ao 
uso de combustíveis e tecnologias alter-
nativas em ônibus, e vem promovendo a 
melhoria do desempenho ambiental do 
setor e estreitando laços com os órgãos 
públicos atuantes nesta área, de modo a 
melhorar a imagem do setor e fortalecê-
lo junto à sociedade e o governo”. 

Com atividades iniciadas em 18 de ju-
nho de 2009, o CSA teve como primeira 

iniciativa a realização de uma pesquisa 
com as  empresas filiadas à FETRANS-
POR para o entendimento do panorama 
da gestão ambiental no setor com o ob-
jetivo de orientar a criação dos primeiros 
e mais importantes serviços ambientais 
necessários.

Com base nos aspectos identificados, 
foi realizado um planejamento na área 
de Meio Ambiente da FETRANSPOR 
visando atender e priorizar por meio do 
CSA as necessidades apontadas pelas 
empresas. O CSA passou a atuar tendo 
como foco de suas atividades em seis 
grandes temas de serviços, que são rela-
cionados a seguir:

• Atendimento Legal – articulação com 
órgãos ambientais, assessoria jurídica 
em infrações ambientais, preparação de 
publicações técnicas ambientais, elabo-
ração de perícia ambiental.
• Gestão Ambiental – disponibilização 
de lista de fornecedores de produtos e 
serviços ambientais; consultoria e apoio 
técnico para implementação de Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) para Certifi-
cação ISO 14001; realização de auditorias 
ambientais. Foram previstos para 2012 
programas nas áreas de gestão e desti-
nação de pneus usados, gestão susten-

Federação do Rio de Janeiro criou 
centro de serviços ambientais

FETRANSPOR

tável de pneus, coleta seletiva e o serviço 
de gerenciamento de resíduos.
• Educação Ambiental – Inclui treina-
mentos em parceria com a Universidade 
Corporativa do Transporte (UCT) e curso 
modulado online de gestão ambiental 
em transportes.
• Responsabilidade Ambiental – Com-
preende consultoria e apoio técnico na 
implementação de projetos em com-
pensação ambiental e para a realização 
de Inventários de Emissão de Gases de 
Efeito Estufa, em empresas de transpor-
te rodoviário de passageiros.
• Eco eficiência – Abrange consultoria re-
ferente ao uso de combustíveis alternati-
vos e à eficiência energética.
• Controle de emissões – Desenvolvi-
mento do Programa de Controle de Ru-
ídos, Convênio Selo Verde (medições e 
controle de emissão de gases poluentes) 
Programa Despoluir (gestão ambiental), 
Programa Economizar (redução do con-
sumo de combustível).

De acordo com o relatório do projeto, 
além viabilizar a melhoria operacional 
dos serviços o Centro de Serviços Meio 
Ambiente – CSA tem resultado em uma 
redução de custos de aproximadamente 
R$1,5 milhão por ano para o setor. 

Trabalhando em parceria com a FE-
TRANSPOR - Federação das Empresas 
de Transporte de Passageiros do Estado 
do Rio de Janeiro,  a RioCard Cartões, 
empresa responsável pelo principal meio 
de pagamento do sistema de transporte 

regular em todo o território fluminense, 
enfrentou o desafio de colaborar com um 
esquema especial de transporte fácil, rá-
pido, seguro e confortável para os partici-
pantes do Rock In Rio 2011 – megaeven-
to com grande impacto em toda a vida 

Com o RioCard Rock in Rio 2011, “um show 
de transporte por um mundo melhor”

RIOCARD CARTÕES

da cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, 
criou um cartão exclusivo para o evento, 
instrumento que ajudou a convencer boa 
parte do público a deixar automóvel em 
casa e utilizar os ônibus para se deslocar 
até o local do festival
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No início de 2012, o site da Companhia 
do Metropolitano de São Paulo – Metrô 
estava em operação havia 16 anos e de-
veria ser atualizado. Buscando tornar a 
navegação desse recurso mais intuitiva 
e amigável, com ferramentas de consul-
ta rápidas e seguras, e também procu-
rando facilitar o acesso de seus usuários 
às informações, a Companhia decidiu 
investir em novas tecnologias da infor-
mação. 

Levou-se em conta o fato de que o 
acesso ao site não se dá apenas via 
computadores, mas, também, para por 
meio de dispositivos como celulares 
(mobile site), ‘tablets’, totem e widget. 
“O site não é mais uma exclusividade 
do computador pessoal, ele tem que ser 
mutável, assim como os aplicativos que 
o acessam: celular ou ‘tablets’.

“Foi proposto um site compatível com 
o modelo dual screen, que atende a 
mais de 85% dos usuários de internet, 
ou seja, a utilização de mais de uma 
tela ao mesmo tempo: TV+Telefone, 
TV+Tablet, PC+Smartphone”, acentua 

o relatório do projeto, acrescentando 
que além da revisão na arquitetura de 
informação e de usabilidade, também 
foi considerada a necessidade do site se 
manter acessível aos portadores de ne-
cessidades especiais.

Tendo em vista a necessidade de aten-
der a um nível de exigência cada vez 
maior de seu público, foi definido ainda 
que na reformulação do site seriam dis-
ponibilizados aplicativos que orientas-
sem os usuários a respeito das condições 
operacionais das linhas metroviárias, de 
forma que conhecessem qualquer anor-
malidade antes de entrar no sistema. De 
acordo com o relatório, o novo leiaute do 
site foi estabelecido com base nas expe-
riências dos usuários, colocando os itens 
mais procurados em destaque, e traduz 
uma homenagem a São Paulo, com be-
las imagens de marcos e monumentos 
que caracterizam a cidade.

Por ocasião do lançamento do novo 
site, o sistema metroviário paulistano 
atendia a cerca de 4,4 milhões de usu-
ários diariamente em cinco linhas: Linha 

Um novo site, mais intuitivo e amigável e com 
ferramentas de consulta mais rápidas e seguras

METRÔ-SP

1 – Azul;  Linha – Verde, Linha 3 – Ver-
melha e Linha 5 – Lilás, operadas dire-
tamente pela Companhia do Metropoli-
tano de São Paulo – Metrô, e a Linha 4 
– Amarela, operada pela concessionária 
Via Quatro.

O relatório assinala que, como estra-
tégia de divulgação, foram convidados 
alguns ‘blogueiros’ e usuários que ava-
liaram o portal, o ‘mobile site’ e o wid-
get. A imprensa foi muito receptiva e a 
notícia do novo site e plataformas mo-
bile foram  amplamente divulgadas nos 
veículos de comunicação. 

A Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – Metrô assinala que as melhorias 
fizeram com que aumentasse o número 
de visitas ao site, em busca de informa-
ções sobre o sistema. O relatório do pro-
jeto informa que o número de cadastros 
para receber e-mails totaliza 77.035. So-
mente no mês de junho de 2012 mais de 
348 mil pessoas acessaram o nosso en-
dereço eletrônico, tendo sido registradas 
quase quatro milhões de visitas a páginas 
do site, um aumento de 72%. 

O relatório do projeto assinala que todo 
o planejamento de marketing criado 
para o festival se baseava no slogan ‘Por 
um Mundo Melhor’, abraçando a causa 
da sustentabilidade. Dessa forma, como 
acontece em todas as cidades do mundo 
onde o show é realizado, os organizado-
res do evento e a Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro decidiram que não se-
ria permitida a circulação de carros no 
entorno do local do festival, a Cidade do 
Rock, situada na Barra da Tijuca. Para tal 
estratégia de acesso, foram estabeleci-
das novas rotas e houve mudanças no 
tráfego de forma a bloquear os acessos 
principais, permitindo apenas a entrada 
dos ônibus cadastrados e de alguns car-
ros com credenciais, incluindo os veículos 

de moradores.
Foram criadas duas modalidades dos 

cartões:  o RioCard Cidade do Rock (para 
linhas regulares e circulares) e  o RioCard 
Rock in Rio, responsável por 100% dos 
pagamentos nas Linhas Primeira Classe, 
que transportaram os espectadores até 
a Cidade do Rock a partir de pontos es-
tratégicos, como aeroportos, rodoviária, 
shoppings e praças em todas as regiões 
do município. 

Na campanha publicitária intitulada  Eu 
vou de ônibus, criada pela organização 
do Rock in Rio, o cartão RioCard Rock in 
Rio teve destaque. Apresentado ao pú-
blico em outdoors, busdoors, matérias 
jornalísticas e filmes para a televisão, o 
novo cartão foi garantia de segurança e 

facilidade na chegada e saída do evento. 
A FETRANSPOR e a RioCard assegura-
ram ao público a compra dos cartões es-
peciais com antecedência, via site, para 
evitar tumultos de última hora durante 
os dias do evento.  

No cômputo final, o público superou a 
estimativa de presença. Houve a partici-
pação de aproximadamente 100 mil pes-
soas por dia, totalizando um fluxo geral 
de 700 mil pessoas nos sete dias do even-
to, realizado entre o final de setembro 
e os primeiros dias de outubro de 2011 
– metade dos quais visitantes de fora do 
Rio de Janeiro. As Linhas Primeira Classe 
propiciaram 106.197 viagens para os sho-
ws do Rock in Rio e entre tais clientes re-
gistrou-se 97% de aprovação do serviço.
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A ideia central do projeto de Endo-
marketing desenvolvido pela Metra foi 
levar aos funcionários da companhia 
mensagens de agradecimento por boas 
atitudes no dia-a-dia do trabalho com o 
público. Para que se estabelecesse uma 
real empatia e houvesse reconhecimento 
por parte dos funcionários, optou-se pela 
utilização de imagens de clientes reais, 
com os respectivos nomes e o tempo que 
utilizam os serviços da empresa. “Houve 
a preocupação de escolhermos pessoas 
que realmente representassem a diversi-
dade encontrada no universo de clientes 
que a empresa transporta mensalmente 
em suas 13 linhas: cerca de 7,5 milhões”, 
assinala o relatório do projeto.

Para o desenvolvimento das peças, fo-
ram considerados os principais atributos 
que os clientes buscam no atendimen-
to de empresa de transporte: gentileza, 
orientação, respeito, atenção e qualidade. 

A proposta da campanha foi idealizada 
por um consultor na área de marketing 
do transporte -- Roberto Sganzerla -- e  o 
seu desenvolvimento aconteceu de forma 
conjunta com a Assessoria de Comunica-
ção e Marketing da Metra, sendo que a 
elaboração das peças contou com o traba-
lho da Agência de Publicidade  Comtato. 

De abril a dezembro de 2011, todos os 
setores da empresa e as áreas de convi-
vência receberam cartazes com as men-
sagens e com os diversos personagens 
da campanha, ressaltando a importância 
para os clientes do serviço prestado pela 
Metra e por seus funcionários. No corre-
dor de acesso às áreas administrativas e 
à Diretoria da empresa foram instalados 
painéis permanentes, apresentando o 
conjunto das peças desenvolvidas.

Todos os setores da empresa foram 
envolvidos em algum momento do de-
senvolvimento desta experiência. O 

Campanha leva funcionários da Metra 
a refletirem sobre a importância de seu 
trabalho na vida dos clientes

METRA

| MARKETING INTERNO OU ENDOMARKETING

‘brainstorming’ inicial para estabelecer 
o conceito da campanha contou com a 
participação de um comitê de marketing 
formado pela diretoria e principais gerên-
cias, além de todos os integrantes da As-
sessoria de Comunicação e Marketing. A 
colocação de cartazes foi realizada pelos 
próprios funcionários em todas as áreas 
da empresa, incluindo as externas, como 
as bilheterias, as salas administrativas e 
refeitórios dos terminais.

BEM acEiTa – O relatório revela que a 
campanha foi muito bem aceita pelos fun-
cionários, gerando empatia imediata e, mui-
tas vezes até, o reconhecimento de clientes 
escolhidos para passar a mensagem. “Con-
forme relato de alguns funcionários, ficou 
nítido o papel que o transporte oferecido 
pela Metra tem na vida das pessoas e como 
o atendimento prestado influencia na per-
cepção individual da qualidade”.

Para estimular o uso consciente de re-
cursos, a CBTU- Metrô-BH criou a campa-
nha intitulada Liga da Economia, organi-
zando uma ação decidida a “abrir guerra” 
contra o desperdício habitual.  A campa-
nha foi baseada na utilização de quatro su-
per-heróis que oferecem diferentes dicas 
de uso consciente dos recursos, naturais e 
materiais, valorizando também sugestões 
enviadas pelos empregados. 

De acordo com o relatório do projeto, 
com essa iniciativa, busca-se “incentivar 
os cerca de dois mil funcionários da com-
panhia a adotar atitudes simples, mas 

que podem render grandes ganhos am-
bientais e economia orçamentária para 
toda a empresa”. 

A idéia foi envolver as 48 coordena-
ções e gerências da companhia em ações 
capazes de promover a sistemática mu-
dança de hábitos nas rotinas e proces-
sos realizados pelo CBTU-Metrô-BH. 
Em consequência, buscou-se  aprovei-
tar o lado lúdico da ação, com a criação 
de uma cultura orientada para atitudes 
mais conscientes e estimulando hábitos 
rotineiros, como utilizar os dois lados do 
papel, apagar a luz ao deixar o ambiente, 

Super-heróis da Liga da Economia entram 
na luta da CBTU-BH contra o desperdício

CBTU-METRÔ-Bh

usar caneca em vez de copos descartá-
veis, evitar o desperdício de água e des-
cartar corretamente o lixo reciclável. 

METaS – Houve o levantamento siste-
mático dos recursos utilizados em alguns 
processos, o que orientou as principais 
frentes de atuação dos personagens da 
Liga da Economia. Com base neste levan-
tamento, a CBTU-Metrô-BH fixou metas 
de redução e vem atuando na sistemati-
zação de ações de controle que viabilizem 
seu cumprimento. As metas de redução 
de consumo tiveram por base o consu-
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mo anual registrado em 2011 
e visaram principalmente 
à diminuição de 80% do 
consumo de copos descar-
táveis (economia anual de 
R$2.880,00), diminuição de 
50% no consumo de papel 
(redução de gastos de 
R$10 mil por ano), dimi-
nuição de 20% no consu-
mo de água (economia de R$ 225 mil por 
ano) e redução de 10% no consumo de 
energia elétrica (economia de R$247,50 

mil por ano).
O início da prática se deu em 

fevereiro de 2012, com previsão 
de execução permanente, a par-
tir da implantação. Para garantir 

a adesão dos empregados, a 
campanha foi apresenta-

da aos colaboradores 
das diferentes unidades 

da CBTU-Metrô-BH. Ao 
todo, foram realizadas 20 intervenções 
que contaram com a presença de ani-
madores nas 19 estações e nas unidades 

administrativas e nos Pátios de Manu-
tenção São Gabriel e Eldorado. 

Até a realização da Bienal ANTP de 
Marketing, a redução total promovida 
era uma evidência ainda não disponível; 
naquela ocasião, o resultado mais ex-
pressivo do projeto da CBTU-Metrô-BH 
havia sido a conquista do Prêmio Cida-
dania Corporativa, recebido durante o 
1° Seminário “Eu consumo consciente”, 
da Secretaria de Administração Regional 
Municipal Nordeste da Prefeitura de Belo 
Horizonte.

A Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – Metrô criou a revista Metropolis, pu-
blicação com versões eletrônica e impressa, 
que tem como tema central o universo dos 
metroviários: sonhos, iniciativas individuais 
e coletivas, trabalhos, hobbies, conquistas, 
carreira, saúde. Segundo o relatório, trata-se 
de “uma revista que tem por assunto exclusi-
vamente o Metrô, porém, pela ótica de seus 
empregados, com matérias e fotografias 
profissionais e uma abordagem leve, curiosa 
e dinâmica, capaz de interessar aos funcio-
nários de todas as áreas até fora do horário 
do expediente, valorizando o trabalho des-
ses profissionais e fortalecendo seus laços 
com a Companhia”.

Na fase de concepção da publicação, 
foram definidos seus principais objetivos: 
demonstrar o apreço e a consideração que 
a Companhia tem por seus empregados; 
valorizar os empregados diante de seus 
colegas de trabalho e de seus familiares; 
fortalecer os laços entre metroviários e o 
Metrô-SP; aproximar o Metrô-SP das dife-
rentes áreas, reconhecendo e valorizando 
as lideranças naturais, ou seja, “emprega-
dos que não tenham altos cargos na hie-
rarquia da Companhia, porém que tenham 
alto valor grande voz diante de seus pares”. 

Outros objetivos: criar um novo canal de 
relacionamento, mais aberto e informal 
com os metroviários; conquistar a atenção 
da maior parte dos empregados de ma-
neira espontânea, inclusive para iniciativas 
técnicas, tornando-as acessíveis a todas as 
áreas; possibilitar mensuração de interesse 
e ‘feedback’ dos diversos temas.

Na etapa de planejamento, foram defi-
nidas seções e colunas: Metrô (coluna insti-
tucional, com editorial), Memória (historia 
da Companhia), Do Lado de Fora (mostra 
a cidade a partir das estações do Metrô), 
Metrô pelo mundo (sistemas de metrô de 
outros países), Minha estação (foco na vida 
pessoal do empregado), O que fui fazer lá 
fora (viagens profissionais dos metroviários), 
Próxima estação (novas estações progra-
madas no processo de expansão), Por den-
tro do Metrô (projetos das diferentes áreas), 
Vou de metrô (depoimentos de usuários que 
valorizam metroviários) , De bem com a vida 
(qualidade de vida), Linha do Meio Ambien-
te (ações sustentáveis), Ação Cultural (ações 
culturais, Olhar artístico (o Metrô-SP como 
tema artístico), Meu dinheiro (orientação 
financeira), Caminhos de sucesso (emprega-
dos contam como chegaram ao êxito), Fui, 
vi, gostei (dicas turísticas).

Metrô-SP criou Metropolis, uma revista 
impressa e digital que tem como tema central 
o universo dos metroviários

METRÔ-SP

Foram produzidas edições tradicionais, 
impressas, com apenas 1.000 exemplares 
(número suficiente para a distribuição nas 
diversas áreas). Houve uma versão eletrô-
nica, com espaço para comentários e fer-
ramentas para mensuração de acessos e 
de popularidade das diferentes matérias. A 
versão eletrônica foi apresentada também 
em formato “folheável”. A divulgação foi 
feita pelos canais já conhecidos na Com-
panhia (peças para jornal mural, e-mail 
marketing e divulgação do site dentro das 
edições impressas). Foi criado um website 
simples, amigável e compatível com dispo-
sitivos móveis (celulares e ‘tablets’).

O envolvimento da organização teve 
como elementos a composição do con-
selho editorial e compromisso com a pau-
ta; liberdade para o conselho editorial, o 
compromisso de que as informações serão 
sempre obtidas na fonte, relacionamento 
aberto com os leitores, monitoramento 
dos acessos, apresentação de resultados e 
proposta de melhorias a cada edição.

O relatório do projeto traz indicadores con-
cernentes às primeiras cinco edições da pu-
blicação evidenciando sua aceitação: 31.343 
visitas com 90.991 páginas visualizadas, num 
total de 1.670 horas dedicadas à leitura.



88 |  BIENAL ANTP DE MARKETING - 2012

A



BIENAL ANTP DE MARKETING - 2012  | 89  

A



90 |  BIENAL ANTP DE MARKETING - 2012

Entre abril de 2011 e junho de 2012, a Auto 
Viação Catarinense investiu em ações de 
promoção para incrementar a percepção do 
valor da sua marca, fidelização de clientes e a 
divulgação de produtos e serviços.

O calendário de ações promocionais se 
iniciou com a divulgação da primeira cam-
panha Parcele sua passagem em 10x sem 
juros, divulgada em rádios, jornais, outdoor, 
busdoor, taxidoor, mídia digital, no metrô de 
São Paulo, no Terminal Tietê, entre outros.

No mês seguinte, maio de 2011, a em-
presa iniciou parceria com a organização 
Beto Carrero, associando a comercializa-
ção da venda da passagem ao passaporte 
para o parque nas agências da Catarinen-
se. Ainda naquele mês de maio, foi realiza-
da uma ação especial, com duração de um 
ano e grande repercussão: a Promoção 
Quero Mais, segundo a qual, a cada dez 
passagens utilizadas no mesmo trecho, o 
cliente ganhava uma grátis.

 Em julho, a Catarinense abriu horários 
especiais para facilitar o acesso ao Festival 
de Dança de Joinville e a Festa do Pinhão, 
divulgando os serviços em jornais, flyers e 
em rádios. Em outubro de 2011, incenti-

vou a ida consciente à Oktoberfest, com o 
apelo de que “com a Catarinense sua úni-
ca preocupação é a diversão”, sorteando 
kits com ingressos, camisetas, caneca e 
tiara nas redes sociais. 

No Dia das Crianças, aproveitando a 
parceria com a organização Beto Carre-
ro, toda criança de até 12 anos acompa-
nhada de um adulto ganhou o passapor-
te e uma  passagem grátis.

Em novembro de 2011, a capital cata-
rinense foi palco do Folianópolis, evento 
que a empresa explorou através de pan-
fletagem nas cidades de Curitiba, Balne-
ário  Camboriú, Blumenau e Joinville. Um 
mês depois foi iniciada a Campanha do 
Livro, que sorteou 10 mil exemplares em 
todas as linhas atendidas pela companhia. 

No ano de 2012 houve o lançamento 
do Cartão de Crédito do Grupo JCA, que, 
além da Catarinense, reúne as empresas 
1001, Cometa, Expresso do Sul, Macaense 
e Rápido Ribeirão. Trata-se de um cartão 
de fidelidade e benefício para os clientes 
que utilizam o transporte rodoviário. Ao 
aderir o cartão, o cliente participa auto-
maticamente do Programa Contagiro, 

Ações de promoção para ampliar a percepção 
do valor da marca, fidelizar e clientes e 
divulgar produtos e serviços

CATARINENSE

| MARKETING PROMOCIONAL

acumulando pontos que podem ser troca-
dos por viagens em qualquer das empre-
sas que fazem parte do Grupo 

Em abril, mês de aniversário da empresa, 
foi realizada a promoção Catarinense 84 
anos: Seu Destino, Nosso Caminho, com o 
sorteio de 84 passagens. Nesse mês Floria-
nópolis também foi palco de dois grandes 
eventos, o CarnaFacul e o show internacio-
nal de Paul McCartney. No primeiro, a em-
presa firmou parceria com a organização e 
sorteou ingressos no Facebook. No segun-
do, prestou serviço especial de translado 
até o local do evento.

Em junho de 2012, mês dos namora-
dos, a Catarinense desencadeou a promo-
ção Meu amor merece viajar com o Novo 
iPad, O mês de junho ainda contou com o 
lançamento do aplicativo da Catarinense 
para Smartphones e Tablets, tanto na pla-
taforma Android quanto iOS.

A Catarinense considera um bom in-
vestimento a verba destinada às ações 
promocionais. Além de proporcionar 
vantagens aos clientes, mantém a marca 
presente no mercado através de ações in-
teligentes e inovadoras.

A CET-Santos - Companhia de Enge-
nharia de Tráfego de Santos desenca-
deou em 2011 a campanha Faixa Viva, um 
movimento permanente que visa defen-
der a prioridade do pedestre nas faixas de 
travessia sem semáforos, idealizado para 
melhorar a convivência urbana. O rela-

tório do projeto explica o procedimento 
central da ação: “O pedestre sinaliza com 
o braço estendido a intenção de atraves-
sar e os motoristas dão a prioridade”.  E 
mostra os resultados: “Em um ano, os 
óbitos de pedestres foram reduzidos em 
64%; as vítimas graves em 67%. Pesquisa 

Em um ano, campanha Faixa Viva 
consegue reduzir a cerca de 1/3 o número 
de pedestres mortos e de feridos graves 

CET-SANTOS

mostrou que a ação é aprovada por mais 
de 90% das pessoas”. 

A CET-Santos explica que tais resulta-
dos foram alcançados por causa do apoio 
da população e de ações educativas nas 
ruas, escolas e Centros de Formação de 
Condutores (CFCs). Houve também ca-
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pacitação de motoristas e adesão de si-
nalização especial.

Definido o foco da campanha – as fai-
xas de pedestre sem semáforo –, a Prefei-
tura santista e a CET-Santos planejaram 
as ações a serem desenvolvidas para que 
a  cidade pudesse receber a campanha 
Faixa Viva. “Foram revitalizadas 800 faixas 
de travessia que estavam em mau estado 
de conservação, das 1.400 semaforizadas 
e das 1.800 não semaforizadas existentes 
na cidade. Nos primeiros meses da ação, 
uma equipe ficou totalmente empenhada 
na revitalização dessa sinalização”.

A campanha foi lançada em 10 de maio 
de 2011, no Salão de Convenções do Shop-
ping Parque Balneário,  reunindo represen-
tantes de segmentos ligados ao trânsito e 
ao Transporte Público  da região. Produziu-
se farto material publicitário. A ação foi 

veiculada na mídia durante mais de três 
meses, totalizando 228 inserções pagas 
em TV, 2.646 em emissoras de rádio e 77 
em diferentes jornais impressos. Dois ví-
deos foram produzidos – um comercial de 
30 segundo e um vídeo desenvolvido para 
explicar a campanha Faixa Viva, e disponi-
bilizado em palestras, cursos e escolas. 

Também foram confeccionados e dis-
tribuídos milhares de adesivos, bottons, 
folhetos para  pedestres e motoristas e 
banners para afixação nos Centros de 
Formação de Condutores. As crianças 
receberam luvas em formato de mão, 
as cancelas dos shoppings foram ade-
sivadas com material da campanha e 
busdoors foram afixados nos ônibus da 
frota municipal (156 dos 305 veículos). 
Os folhetos explicavam passo a passo os 
procedimentos de pedestre e motorista

Por tratar-se de ação que busca uma  
mudança cultural e comportamental, 
uma série de programações foi desenvol-
vida para atrair o público e engajá-los no 
movimento:  treinamento e distribuição 
de materiais, ações de conscientização 
no trânsito, interação com as crianças por 
meio da ação Faixa Viva na Escola, desen-
volvimento de teatro de fantoches, o con-
curso cultural Projeto Cidadão (iniciativa 
do Jornal da Orla, gratuito, para estudan-
tes da rede municipal). A CET-SP passou a 
adotar uma sinalização de solo diferente 
nas faixas sem semáforo, a Passagem si-
nalizada de pedestre. Houve ainda ações 
em postos de combustível, introdução 
do mascote oficial, serviço de orientação 
a turistas e uma campanha na ciclovia de 
3,5 km em uma das principais avenidas da 
cidade, além de ações via Facebook. 

Em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito 
Santo, a Viação Flecha Branca, em parceria 
com a Prefeitura Municipal e a Agência Muni-
cipal de Regulação dos Serviços Públicos De-
legados (Agersa) montou o Plano de Mobili-
dade Urbana. A iniciativa teve como proposta 
central “reorganizar o transporte coletivo de 
passageiros, visando melhorar o sistema e 
assegurar a toda a população a prestação do 
serviço de forma adequada e eficiente, com 
flexibilidade para atender as necessidades de 
deslocamento das pessoas e dar sustentação 
ao desenvolvimento da cidade”. 

O projeto compreendeu uma série de 
ações, que, segundo a empresa, exigiu plane-
jamento, perseverança e visão de longo pra-
zo. Foram desenvolvidas as seguintes ações: 
implantação do sistema de bilhetagem ele-
trônica; padronização da frota de ônibus (com 
nova pintura e novo padrão visual); renovação 
da frota; ações visando introdução de ônibus 
100% acessíveis; o desenvolvimento do Pro-
grama Ir e Vir – Transporte Solidário; aprimo-
ramento do sistema Passe Livre (transporte 

gratuito para a população carente); ajuste de 
horários; melhorias radicais e significativas 
no trânsito e criação de faixa exclusiva para 
o transporte coletivo; contratação de estudo 
técnico para elaboração da planilha do preço 
da tarifa urbana; estabelecimento de tarifa di-
ferenciada com desconto para o Cartão Me-
lhor Cidadão e construção de novos abrigos e 
pontos de ônibus.

O Plano de Mobilidade Urbana integrou a 
campanha de imagem da empresa, desen-
cadeada em três fases de quatro meses cada 
uma. A primeira fase trabalhou a campanha 
de imagem; a segunda, , a campanha de 
endomarketing  e a terceira correspondeu 
à  divulgação da Campanha de Mobilidade, 
com ações de fidelização e relacionamento.

Foi realizado um Seminário de Mobilida-
de Urbana para apresentação da íntegra do 
plano às autoridades e à Sociedade Civil. Par-
ticiparam do encontro o Secretário Estadual 
de Transportes, o Prefeito, Deputados esta-
duais, Vereadores, representantes das asso-
ciações de moradores da cidade, formado-

Introdução do Plano de Mobilidade Urbana 
em Cachoeiro do Itapemirim

VIAçãO FLEChA BRANCA

res de opinião, imprensa e público em geral. 
A empresa utilizou basicamente tais 

ações de comunicação: cartazes indoor, 
busdoor, folder, vídeo Institucional sobre o 
Plano de Mobilidade, mídia espontânea (di-
vulgação nos jornais, rádio e TV local). Para o 
Seminário foram produzidos pasta, convites 
e o Jornal do Seminário

O Plano de Mobilidade Urbana tem outras 
ações planejadas para execução em futuro 
próximo: introdução da compra de créditos 
pela internet (Cartão Cidadão e Escolar) com 
recarga a bordo; reformulação do sistema do 
sistema de transporte de linhas diametrais 
para linhas radiais; integração temporal e ta-
rifária (sem necessidade de Terminal); tarifa 
única nas linhas distritais; desenvolvimento da 
promoção Recarregou ganhou (clientes que 
efetuam recargas ganham descontos ou pas-
sagens integrais aos domingos); convênios 
(rede de afinidade); introdução do Programa 
TV nos Ônibus, ônibus com ar condicionado, 
renovação contínua da frota, novos pontos de 
recarga de créditos (Cartão Cidadão).
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| REGULAMENTO DA BIENAL DE MARkETING - 2014

1. CATEGORIAS

1.1 As experiências podem ser inscritas e selecionadas 
em 6 (seis ) categorias:

PROMOçãO – Ações de rua, de comunicação social, mí-
dias sociais e/ou campanhas publicitárias destinadas à Pro-
moção do Transporte Público (serviços regulares de Metrô, 
trens metropolitanos, ônibus, micro-ônibus, serviços sele-
tivos, serviços especiais, transporte escolar, terminais), da 
Gestão do trânsito ou para Lançamento de novos serviços, 
programas e projetos. 
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL – Ações destinadas 
ao fortalecimento da imagem e da marca das empresas e de 
órgãos gestores e também à propagação de novos concei-
tos e valores afetos ao tema transporte e trânsito, visando a 
disputa da opinião pública.
RELACIONAMENTO – Ações destinadas à melhoria do re-
lacionamento com os públicos da organização - clientes, 
usuários, imprensa, acionistas, iniciativa privada, poderes 
públicos e comunidade em geral. Nesta categoria devem 
ser identificados: canais de comunicação – convencionais 
ou na internet, centrais de atendimento, ações de mobili-
zação social, pesquisas ou sondagens permanentes, ações 
de fidelização.
ENDOMARKETING - Ações adotadas pelas organizações 
para ampliar a adesão dos colaboradores aos seus valores e 
projetos, visando o melhor atendimento, capacitação, qua-
lificação e satisfação do cliente interno. Podendo ser ações, 
políticas ou campanhas de comunicação ou de recursos hu-
manos.
RESPONSABILIDADE SOCIALAMBIENTAL - Ações desti-
nadas à inclusão social e à melhoria da relação da empresa 
com os ambientes internos e externos por meio de inicia-
tivas sustentáveis e de preocupação com o meio ambiente 
- mobilidade urbana sustentável, redução do consumo de 
energia, energias alternativas, materiais recicláveis, racio-
namento do uso da água, separação e reciclagem do lixo, 

uso consciente do papel, cuidado com a fauna e a flora, etc. 
PRODUTO – Produtos ou serviços criados a partir da iden-
tificação de necessidades dos usuários/clientes e pautados 
pela busca da inovação tecnológica e da qualidade.
1.2   Fica criada a categoria DESTAQUE para experiên-
cias que apontem para a inovação, a critério da Banca de 
Juízes.

2. PARTICIPAçãO

2.1  Podem participar todas as organizações do setor, 
associadas ou não a ANTP;
2.2  Uma mesma experiência não pode estar inscrita em 
mais de uma categoria, ficando a Banca de Juízes autorizada 
a reclassificar a experiência em outra que a categoria escolhi-
da pela candidata.
2.3  Cada organização poderá inscrever até 3 (três) experi-
ências em cada categoria, respeitadas as seguintes condições: 
2.3.1  Nas categorias -  Promoção e Produto - a experiên-
cia deve ter sido implantada depois de  janeiro de 2013 e seus 
resultados já tenham sido avaliados (pesquisa de opinião ou 
outro método de aferição  – registro de manifestações de 
meios de comunicação ou de canais de comunicação abertos 
aos beneficiários); 
2.3.2  Nas demais categorias - a experiência pode ter sido 
implantada anteriormente, desde que continue em funciona-
mento;
2.4  Uma experiência apresentada nas edições anterio-
res da BIENAL, só poderá ser apresentada nesta edição da 
BIENAL, caso se aponte melhorias e mudanças significativas, 
resultantes do processo de avaliação. 

3 . INSCRIçãO

3.1.  Fase 1 - Cadastro da organização e interlocutor – 
até  05 de junho de 2014.
3.1.1   As organizações deverão se inscrever por meio do 
preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, pelo pa-

A Bienal é um evento promovido pela ANTP – Associação 
Nacional de Transportes Públicos e organizado pela sua 
Comissão de Marketing, buscando visibilidade e reconhe-
cimento aos esforços destinados à promoção do transpor-
te público e do trânsito e a melhoria das suas condições de 
concorrência no mercado de viagens urbanas.
Nesta 6ª edição da Bienal ANTP de Marketing cumpre des-
tacar a contribuição do marketing para o sucesso da imple-
mentação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, tal 
como definida da Lei 12.587/2012. 
A Lei da Mobilidade Urbana é uma grande oportunidade 

para que Autoridades e Sociedade discutam e aprovem po-
liticas e ações destinadas a promover a melhoria da quali-
dade de vida das cidades. Este processo também pode ser 
enriquecido pelas ações voltadas a redução de acidentes e a 
promoção de cidades seguras e amigáveis. 
Os instrumentos do marketing são indispensáveis no pro-
cesso de difusão da lei e dos compromissos brasileiros com 
a Campanha da ONU pela redução de acidentes, é essencial 
no processo de mobilização e construção das politicas e na 
execução posterior das mesmas.



BIENAL ANTP DE MARKETING - 2012  | 93  

gamento da TAXA DE INSCRIÇÃO até 14 de junho de 2014
3.1.2  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.  Fase2 – Registro das experiências – de 05 de junho 
a 05 de julho de 2014.
3.2.1   As organizações cadastradas terão acesso – login 
e senha – a uma área onde poderão publicar o Relatório de 
Inscrição em elaboração assim como os arquivos anexo. 
3.1.2 O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO deve ser preenchido 
para cada experiência, contendo os dados cadastrais da or-
ganização, identificando os responsáveis pela experiência e 
a categoria em que está sendo inscrito.
3.2.2  O RELATÓRIO DE INSCRIÇÃO deverá conter uma 
descrição da experiência que considere os seguintes aspec-
tos:
DESCRIçãO DO CENÁRIO  - Descrever o contexto, cenário 
ou desafio(s) da experiência, os principais dados da pesquisa 
realizada (caso tenha sido feita alguma), os objetivos e me-
tas estabelecidos para a resolução do problema. 
DESCRIçãO DA EXPERIÊNCIA – Descrever todas as eta-
pas da experiência, relatando como foi o planejamento da 
sua concepção e execução; qual o perfil do público alvo – 
faixa etária, gênero, renda, residência e outros; quais foram 
os  recursos tecnológicos utilizados; quais foram os recursos 
de mídia utilizados - se houve campanha de comunicação,  
como foi a sua veiculação, quantidade de peças produzidas. 
Devem ser anexadas ao Relatório as peças que  demons-
trem a descrição da experiência - eventos, vídeos, publici-
dade, comerciais, folhetos, folder, cartazes, boletins etc. 
ENVOLVIMENTO DA ORGANIZAçãO / PARCEIROS – 
Descrever o  processo de engajamento dos gestores, equipe 
interna e contratados ( terceiros ) à experiência e de como 
se deu o envolvimento dos mesmos. Relatar como os diver-
sos segmentos da organização participaram antes, durante 
e após a experiência e quais foram as estratégias adotadas 
com os parceiros.
AVALIAçãO DA EXPERIÊNCIA – Descrever os resultados 
da experiência e como foram obtidos - métodos de pesqui-
sa, citando se a coleta de dados foi feita por pesquisa de 
opinião através de entrevistas, por adesão ao serviço ou 
produto lançado, via atendimento telefônico, etc. Indicar o 
grau de satisfação do público alvo e dos parceiros, grau de 
satisfação dos acionistas e impactos sobre o posicionamen-
to da organização no mercado.
3.3.  Fase 3  – Entrega das experiências – até 15 de julho 
de 2014.
3.3.1  Nesta fase a organização da por concluído o pro-
cesso de inscrição e pública a versão final do RELATORIO 
DE INSCRIÇÃO E ANEXOS.

4. ANÁLISE E JULGAMENTO

4.1  As  experiências inscritas serão submetidas a uma 
banca de juizes constituída para esta finalidade que concluirá 
seus trabalhos até 30 de setembro de 2014.
4.2  A Banca de Juizes será composta por especialistas, 
parte oriunda do setor de transporte público e trânsito, parte 
externa ao setor e com experiência nas diversas áreas de ma-
rketing e comunicação, que atuarão orientados pelos funda-
mentos da premiação e por normas e procedimentos a serem 
formulados pela Comissão de Marketing da ANTP.
4.3   As experiências serão avaliadas com base nos fun-
damentos teóricos que vem sendo construídos pela Comis-
são de Marketing da ANTP. Com base nestes fundamentos 
foram definidas exigências mínimas para o preenchimento 
do Formulário de Inscrição, que permitirão a Banca de juizes 
analisar e selecionar as experiências mais relevantes.
4.4  Na avaliação da descrição da experiência serão le-
vados em consideração como critérios para julgamento: 
apresentação do material, a contextualização da experiência 
(objetivo, desafio, desenvolvimento e solução), formas de 
pesquisa e levantamento de informação para desenvolvi-
mento da experiência, pertinência da solução ao objetivo e 
resultados obtidos.

5. PREMIAçãO

5.1  Trata-se de uma premiação de caráter institucional 
e de reconhecimento público, de abrangência nacional.
5.2  A Banca de Juizes irá selecionar 3 (três) experiências 
em cada categoria, podendo conferir Prêmios Destaques  e/ 
ou Menções Honrosas para experiências ou organizações, em 
reconhecimento aos seus esforços de implantação da cultura 
do marketing. 
5.3   Receberão Troféus e Certificados as organizações 
responsáveis pela experiências assim como as organizações 
ou pessoas responsáveis – equipes internas,agencias de ma-
rketing ,promotores – pela sua execução, desde que identifi-
cadas no cadastro da experiência. 
5.4  As experiências inscritas e selecionadas receberão 
seus CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO no Seminário Nacio-
nal de Premiação da Bienal ANTP de Marketing previsto para 
o dia  novembro de 2014 na cidade do Rio de Janeiro.
5.5  As experiências premiadas, seus responsáveis e par-
ceiros serão anunciados no Seminário Nacional de Premiação 
da Bienal ANTP de Marketing, quando receberão os seus Tro-
féus e Certificados.
5.6  Para dar maior visibilidade as experiências selecio-
nadas, serão promovidas as seguintes ações: inserção das 
experiências na Webiblioteca da ANTP e  elaboração de pu-
blicação com a experiências para distribuição nacional.


