volume

série cade rnos técnicos

Marketing e
Comunicação
Introduzindo o Marketing no Transporte Público e Transito
Conceitos e análises dos cenários de aplicação do Marketing
Ensaios sobre o Marketing
modernizando a comunicação do coletivo
Cenários futuros, desafios e oportunidades

M A R K E T I N G

E

C O M U N I C A Ç Ã O

 OUTUBRO/2013

1

2 

A N T P

 SÉ R IE C A D E R N O S T É C N I C O S  V O L U M E 1 1

s é r i e

ca d erno s

técnico s

volume 11

Marketing e Comunicação

M A R K E T I N G

E

C O M U N I C A Ç Ã O

 OUTUBRO/2013

1

s é r i e

ca d erno s
volume 11

técnico s

Marketing e Comunicação

outubro/2013

EDITORA

EDITORA

EDITORA

EDITORA

EDITORA

SUMÁRIO
7

8

26

51

76

88

1 | Apresentação
Luiz Carlos Mantovani Néspoli | Superintendente da ANTP
2 | Introduzindo o Marketing no Transporte Público e Transito
Valeska Peres Pinto | Arquiteta e Urbanista, Coordenadora Técnica da ANTP, Presidente da Comissão de Marketing
3 | Conceitos e análises dos cenários de aplicação do Marketing
Rodrigo Magalhães | Especialista em marketing e comunicação, Professor de Comportamento do Consumidor e
Gestão da Comunicação, MBA em Gestão de Negócios, Diretor da Debrito Propaganda – Belo Horizonte –MG
Roberto Sganzerla | Especialista em Marketing em Transporte, Mestrando em Liderança pela Andrews UniversityBerrien Spring, MI-USA, MBA em Gestão de Negócios e Liderança, Pós Graduação em Marketing.
4 | Ensaios sobre o Marketing
Suzy Balloussier | Jornalista, Assessora de Relações Institucionais da FETRANSPOR – Federação das Empresas de
Transporte de Passageiros no Estado do Rio de Janeiro – RJ.
5 | MODERNIZANDO A COMUNICAÇÃO DO COLETIVO
Claudio de Senna Frederico | Conselho Diretor da ANTP

6. | Cenários futuros, desafios e oportunidades
Valeska Peres Pinto | Arquiteta e Urbanista, Coordenadora Técnica da ANTP, Presidente da Comissão de Marketing
Colaboração:
Christiane Lara Rosenburg – Assessora de Marketing da Empresa 1
Denise Navegantes - Assessora de Marketing da Rio Ônibus
Mário dos Santos Custódio - Consultor
Roberto Sganzerla – Especialista em Marketing em Transporte
Sérgio de Carvalho Jr. - Gerente de Marketing da CPTM
Silvio Rabaça – Jornalista e Diretor da Rabaça Associados
Suzy Balloussier – Jornalista, Assessora Relações Institucionais da FETRANSPOR

1
APRESENTAÇÃO
Em novembro de 2003, a ANTP abriu a sua série de Cadernos Técnicos com a publicação do
seu Volume 1 dedicado à Bilhetagem Eletrônica. Ao longo dos últimos anos vários outros aspectos
relacionados ao Transporte Público e Trânsito, ganharam espaço na entidade, em particular o tema
deste Caderno 11 – Marketing e Comunicação.
Enquanto filosofia gerencial, o marketing só passou a ser percebido pelo setor de transporte
público e trânsito no final dos anos 90, em meio a uma crise que se refletia na perda de passageiros e
de receitas. A mobilidade urbana se tornara um fenômeno mais complexo - automóveis e motos mais
baratos e mais acessíveis, muita gente com disposição para fazer do transporte não regulamentado
de passageiros o seu negócio e, ainda, a ameaça do crime organizado, sempre interessado em novas
maneiras de ampliar seus ganhos e de esquentar dinheiro ilícito. Tarifas elevadas ainda contribuíam
para a perda de passageiros no transporte regular.
É neste contexto que é criada a Comissão de Marketing da ANTP, em 6 de abril de 2002, com o objetivo de
“estabelecer um fórum permanente, em nível nacional, para desenvolver estudos e propostas sobre o marketing
e sua utilização para melhorar o desempenho e atratividade do setor do transporte público e do trânsito urbano”.
Para tal, a Comissão criou em 2003 a Bienal ANTP de Marketing visando promover o reconhecimento
das experiências de uso do marketing de modo a fortalecer e ampliar a ressonância de propostas que defendem
a mobilidade urbana apoiada no uso intensivo do transporte público e a gestão do trânsito, com prioridade na
segurança e no conforto das pessoas.
Completado 10 anos de realização, a Bienal ANTP de Marketing reúne mais de 250 cases hoje publicados
na Biblioteca do site da ANTP, constituindo-se num acervo precioso para consulta de todos os interessados.
Foi um período de aprendizagem e de mudanças nos fundamentos e recursos empregados no marketing e na
comunicação.

A revolução gerada pela internet e os novos meios de comunicação, com o surgimento das redes
sociais e das suas mídias, atuam de forma cada vez mais incisiva na tomada de posição dos dirigentes
e na construção da imagem das organizações. A emergência de novos atores – consumidores,
clientes, cidadãos – colocam novos desafios para as organizações e podem encontrar no marketing as
ferramentas de que necessitara para responder as novas expectativas da sociedade.

Luiz Carlos Mantovani Néspoli
Superintendente da ANTP

2
INTRODUZINDO O MARKETING
NO SETOR DE TRANSPORTE
PÚBLICO E TRÂNSITO
Valeska Peres Pinto
Arquiteta e Urbanista, Coordenadora Técnica da ANTP, Presidente da Comissão de Marketing da ANTP

F

ilosofia gerencial e instrumento de ação empresarial, o marketing chegou ao Brasil no bojo do processo
de expansão da economia mundial no pós-guerra. Porém, muito tempo se passou até que o marketing
começasse a ser convenientemente percebido pelo segmento de transporte público urbano e de trânsito,
o que somente foi acontecer perto da virada do século, no ápice de uma crise cujo aspecto mais dramático estava
na perda acentuada de passageiros e de receitas.
Naquele momento a mobilidade urbana havia se transformado em um fenômeno muito mais complexo,
com outros fatores e agentes intervenientes: automóveis e motos mais baratos e mais acessíveis; muita gente
com disposição para fazer do transporte clandestino de passageiros o seu negócio e ainda, a ameaça do crime
organizado, sempre interessado em novas maneiras de ampliar seus ganhos e de esquentar dinheiro ilícito. A
isso se somava a exclusão social, na medida em que a tarifa praticada naquele momento fazia de uma simples
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viagem de ônibus um artigo de luxo para parcelas significativas da população.
Técnicos, acadêmicos, consultores, gestores públicos e privados, indústria, entidades empresariais e
operadoras se empenharam para entender as diferentes facetas da crise e entabular soluções possíveis. Nesse
processo, surgiram algumas inovações, dentre elas a disseminação da bilhetagem eletrônica, ferramenta
tecnológica que possibilitou a recuperação das receitas, a redução de fraudes e melhorias na gestão do sistema,
em particular pela integração entre modos de transporte.
A ANTP estava presente neste momento. Em 1995 lançou o Prêmio ANTP da Qualidade – iniciativa que depois
de 18 anos vem contribuindo para disseminar no setor os fundamentos da gestão pela qualidade, estimulando
as organizações do setor para a adoção de modelos de gestão alinhados com os melhores exemplos brasileiros
e internacionais. Da mesma forma a Comissão de Pesquisa e Opinião da ANTP arregaçou as mangas, realizando
pesquisas qualitativas na Região Metropolitana de São Paulo, visando entender o que diferentes segmentos de
clientes do transporte público estavam querendo. Naquela altura, ainda que timidamente, a pesquisa passava a
ser mais bem percebida pelo setor como um eficiente instrumento de gestão, de estruturação das organizações
e de interlocução com os consumidores.
Foi nesse quadro de incertezas e de buscas que o marketing passou a ser visualizado por segmentos
importantes do setor. Em agosto de 2001, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU)
lançou o Guia de Marketing para o Transporte Coletivo, coordenado pelo consultor Maurício Cadaval. Nesse
mesmo ano, começou a ser estruturada a Comissão de Marketing da ANTP, resultado da iniciativa de alguns
associados, que se reuniram para organizar o I Seminário Nacional sobre Markerting, realizado nos dias 18 e 19
de outubro de 2001, em São Paulo/SP. Meses depois, foi realizado o I Seminário Internacional de Marketing, em
18 e 19 de fevereiro de 2002, aproveitando a realização, no Brasil, de uma reunião da Comissão de Marketing e
Produto da União Internacional de Transportes Públicos - UITP.
Em 6 de abril de 2002, foi oficialmente instalada a Comissão de Marketing da ANTP, com o objetivo de
“estabelecer um fórum permanente, em nível nacional, para desenvolver estudos e propostas sobre o marketing
e sua utilização para melhorar o desempenho e atratividade do setor do transporte público e do trânsito urbano”.
A Comissão de Marketing da ANTP tinha por objetivo abrir espaço para a discussão de ações desenvolvidas
em empresas e organizações de transporte coletivo urbano e trânsito de todo país e buscar parâmetros em
experiências internacionais, com o apoio da UITP.
A Bienal ANTP de Marketing – lançada em 2003 – veio para promover o reconhecimento das experiências
de uso do marketing de modo a fortalecer e ampliar a ressonância de propostas que defendem a mobilidade
urbana apoiada no uso intensivo do transporte público e a gestão do trânsito com prioridade na segurança e no
conforto das pessoas.
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TROFÉU E MARCA
TROFÉU - A Comissão de Marketing escolheu o Troféu a ser entregues aos
vencedores nas Bienais a partir da segunda edição, realizada em 2006. A
escolha do troféu teve por inspiração o OVO, cabendo ao artista convidado
desenvolvê-lo, aplicando a peça a sua concepção e suas técnicas criativas. Na
edição realizada em 2006 a escolha recaiu no OVO em cerâmica, criação do
artista Francisco Brenand.
Na Bienal ANTP de Marketing 2008 a escolha
recaiu sobre o artista plástico e arquiteto alagoano
Agélio Novaes, que os confeccionou com papel machê
e pintado à mão.
Funcionário da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos - CBTU,
Agélio destacou que a criação exigiu dele grande concentração, inclusive pela
a responsabilidade de ter sido escolhido para a realização desse trabalho na
edição seguinte àquela em que a criação coube ao artista Francisco Brenand.
Para a Bienal ANTP de Marketing 2010, o OVO foi
atribuído ao arquiteto e artista plástico Nazareno Stanislau Affonso, responsável
pelo Escritório da ANTP em Brasília e militante do setor.
As peças foram confeccionadas com a utilização de pintura sobre ovos naturais
de avestruz, com aplicação de iconografia bizantina, com adoção de simbologias do
agradecimento e do inicio de uma nova vida.
As cores utilizadas, com predominância do
dourado, trazem a imagem do caráter do ser humano.
Para a confecção das peças, Nazareno teve orientação
do artista plástico de origem búlgara radicado em Brasília Bisser Nai, curador
de varias de suas exposições.
Na Bienal ANTP de Marketing 2012, a Comissão decidiu por valorizar a
cultura popular marajoara e decidiu transformar o ovo em cerâmica produzido
em Belém do Pará no Troféu desta edição
MARCA - Também inspirada no OVO
– “uma grande idéia” - resultou de uma chamada de Propostas
para os membros da Comissão, promovida ao final de 2007. A
Comissão recebeu 6 propostas que, colocadas em votação entre
os membros da Comissão, resultou na escolha da proposta 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).
Segundo os autores, a marca foi concebida a partir da figura do
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ovo já adotada pela ANTP como
simbologia para os troféus a serem
entregues a partir de 2006. Parte do
ovo teve agregado o elemento visual
que simboliza a marca da ANTP,
já consolidada nacionalmente. A
tipologia utilizada é leve e de traço
reto para não interferir com a forma
oval que traduz movimento Desta
forma a marca obtém uma leitura
rápida, de fácil compreensão e
aplicação.

A criação da Bienal ANTP de Marketing visou atacar diversas fragilidades do marketing no setor. A primeira
delas refere-se a sua baixa institucionalização nas organizações de transporte urbano e trânsito. Grande parte das
organizações não tem uma área específica sobre esse tema e quando elas existem, tem baixo poder institucional,
ou seja, não possui vinculação com a área de decisão da empresa. E quando essa área tem poder, não tem
dinheiro, operando com orçamento reduzido. Esta condição se revela em outro indicativo do marketing no setor
que é a primazia da promoção de curto prazo sobre a visão estratégica.
A segunda pode ser identificada na baixa medição de resultados e benefícios das ações de marketing
nas organizações, fato que pode ser atribuído a cultura brasileira, pouco afeita a medir resultados e que é um
fenômeno que não atinge apenas a área de marketing, mas toda a área de negócios do Brasil. Neste sentido, a
Bienal optou pelo formato de Relatório de Inscrição apoiado no relato de ‘cases” e não em “peças”, que exige dos
autores a descrição do problema enfrentado, das soluções adotadas para resolvê-lo e os resultados alcançados.
Com este formato a Bienal de Marketing espera contribuir para disseminar a prática de medição de resultados.
Estes cases, organizados inicialmente em 5 categorias, a partir da edição de 2008 passou a receber
relatórios em 6 categorias:
• Promoção – Ações de rua, de comunicação social, mídias sociais e/ou campanhas publicitárias destinadas
à Promoção do Transporte Público (serviços regulares de Metrô, trens metropolitanos, ônibus, microônibus, serviços seletivos, 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 conceitos e valores afetos ao tema transporte e
trânsito, visando a disputa da opinião pública.
• Relacionamento – Ações destinadas à melhoria do relacionamento 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 mobilização 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, qualificação e satisfação do cliente interno.
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Podendo ser ações, políticas ou campanhas de comunicação ou de recursos humanos.
• Responsabilidade Socioambiental – Ações destinadas à inclusão social e à melhoria da relação da
empresa com os ambientes internos e externos por meio de iniciativas sustentáveis e de preocupação com
o meio ambiente - mobilidade urbana sustentável, redução do consumo de energia, energias alternativas,
materiais recicláveis, racionamento 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 identificação de necessidades
Completado 10 anos de realização, a Bienal ANTP de Marketing reuniu mais de 250 cases hoje publicados
na Biblioteca do site da ANTP, constituindo-se num acervo precioso para consulta de todos os interessados.

PECULIARIDADES QUE CONDICIONAM AÇÕES DE MARKETING
NOS TRANSPORTES PÚBLICOS POR ÔNIBUS

Germano Travassos
Engenheiro Civil, Economista, Pós-Graduado em Planejamento Regional e Urbano
pela Technische Universität Berlin e Consultor em Gestão e Operação de Transporte Público.
germanotravassos@gmail.com
Publicado originalmente na Revista dos Transportes Públicos Nº 105,1º Trimestre, 2005, o artigo foi ajustado e
atualizado para este Caderno.
Nos últimos anos vem se observando uma persistente queda na demanda por transporte público,
especialmente nos ônibus. As perdas ocorrem nos segmentos mais pobres da população, que optam pelos
deslocamentos a pé ou por bicicletas, diante do crescente comprometimento da renda familiar com as
despesas de transporte. Há perdas também nos segmentos de classe média, que progressivamente migram
para os autos e para as motos, cuja participação nos meios de locomoção tem sido crescente a partir dos
anos 90, estimulada por benefícios tributários e pela sistemática expansão da infraestrutura viária.
Assustadas com o fenômeno, as empresas do setor partiram em busca de soluções, quase sempre
desarticuladas e baseadas em diagnósticos parciais, quando não equivocados. Uma parcela ainda tímida
delas buscou resultados através de ações de comunicação e marketing, esbarrando na inexperiência e na
falta de referências do uso dessas ferramentas no transporte público.
A partir de 2004 a Bienal de Marketing da ANTP passou a sistematizar e dar visibilidade a estas
ações, difundindo práticas e experiências exitosas, tanto de empresas operadoras como de entidades
gestoras. Entretanto, estas experiências são ainda localizadas, não alcançando a dimensão e a relevância
que o setor possui no Brasil. Por outro lado, os profissionais de marketing e comunicação têm dificuldade
de entender as características do serviço transporte público e, em especial, as condições peculiares em
que são prestados nas cidades brasileiras.
Neste contexto, este artigo é uma tentativa de identificar as peculiaridades do setor que podem
condicionar os planos e as ações de marketing, ao mesmo tempo em que tece considerações sobre a
aplicabilidade das técnicas gerais de marketing de serviços, ao transporte público de passageiros por ônibus.

1 2 

A N T P

 SÉ R IE C A D E R N O S T É C N I C O S  V O L U M E 1 1

CARACTERÍSTICAS DO TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS
A bibliografia sobre o marketing de serviços normalmente identifica quatro aspectos que se aplicam
às peculiaridades do transporte público por ônibus. São eles:
Intangibilidade - O bem adquirido não pode ser previamente visto, sentido, tocado ou provado. Os clientes,
quando muito, buscam sinais ou evidências de que o bem a ser consumido atende às suas expectativas
mas, efetivamente, só podem avaliar a sua qualidade, após o consumo.
Inseparabilidade – A produção e o consumo ocorrem simultaneamente. Os encarregados diretos pela
prestação do serviço (motoristas e cobradores) fazem parte dele, assim como, a presença do cliente se dá
ao longo de todo o processo, interagindo não apenas com os operadores, como também, com os outros
clientes. A interação operador X cliente afeta os resultados do serviço – Figura 1
Figura 1

Empresa operadora de ônibus

Cliente A

Outros Serviços

Equipamentos
(Ônibus)
Sistema
Organizacional
Interno

Serviços
Operadores

(Motoristas e Cobradores)

Não Visível ao cliente

Outros Clientes

Visível ao cliente

Interações diretas
Interações secundárias

Fonte: Adaptado de Philip Kotler - Administração de Marketing: A Edição do Novo Milênio, 2000.

Variabilidade – A atividade é de difícil padronização; cada viagem ocorre em circunstâncias singulares, quer
pelas condições do tráfego, do clima, do horário do dia, da quantidade e do tipo de usuários transportados,
entre muitos outros aspectos. A própria interação entre o prestador e o consumidor e entre os próprios
consumidores, afeta as características do serviço prestado. Cada viagem é única e as suas características
dificilmente serão repetidas, para que se possa monitorá-las e avaliá-las.
Perecibilidade - Os serviços não podem ser estocados; uma vez oferecidos e não consumidos, perdem-
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se. Neste aspecto, quanto mais instável ou menos previsível for a demanda, maiores são os riscos de
desperdício da oferta. Cabe ao prestador do serviço tentar diminuir as incertezas. No caso do transporte
público a regularidade da oferta (dos intervalos) poderia reduzir a instabilidade da demanda, o que é
difícil na maioria das linhas de ônibus, que operam em tráfego misto.
Além dessas quatro características comuns a muitos outros serviços, os transportes públicos por
ônibus ainda apresentam as seguintes particularidades:
Consumo intensivo - Trata-se de um bem normalmente consumido diariamente, o que caracteriza uma
“compra repetida”, onde o marketing de relacionamento ganha uma importância muito maior. Nessas
condições, o esforço para cativar e manter o cliente torna-se bem mais complexo, uma vez que diariamente
o bem está sendo testado e avaliado e, qualquer falha no seu provimento poderá ser extrapolada como
uma característica constante do serviço.
Consumo coletivo - O consumo ocorre de forma massificada, em grupos nem sempre homogêneos, o que
dificulta sobremaneira o tratamento personalizado da oferta. Na interação entre os diversos clientes, o
comportamento (urbanidade) ou a aparência de cada um deles interfere nas condições do serviço prestado
aos demais e, consequentemente, na qualidade da viagem. Cada usuário do sistema de transporte tem uma
expectativa sobre o serviço que vai consumir e uma percepção própria sobre o serviço ofertado.
Baixa qualidade do serviço - Quando se compara através de pesquisas o transporte público de passageiros
com outros serviços urbanos, observa-se que este não está entre os mais precários. Entretanto, estes
serviços ainda não apresentam padrões razoáveis de conforto, conveniência, segurança e modicidade
tarifária. A qualidade dos serviços pode estar associada a fatores do próprio serviço, como: lotação,
intervalos, panes nos veículos, forma de conduzir, urbanidade dos motoristas e cobradores, entre
outros. Pode também estar associada a fatores externos, como o tempo de viagem influenciado pelos
congestionamentos e até, questões de segurança pública, que são automaticamente associados à “má
qualidade dos serviços”.
Pagamento antecipado - Embora esta não seja uma característica exclusiva do transporte público, é
mais uma das suas peculiaridades. Este implica no pagamento por um serviço antes da sua prestação,
sem qualquer indicação de como será prestado. A interrupção de uma viagem em decorrência da quebra
do veículo caracterizaria um serviço “comprado” e oferecido com precariedade, dada a necessidade da
troca de ônibus, ou até mesmo, um serviço não oferecido, quando a demora na substituição do veículo
avariado impele o usuário a buscar outro meio para concluir o seu deslocamento.
Uso intensivo dos recursos humanos - O transporte público faz uso intensivo dos recursos humanos,
pelo menos um motorista e um cobrador em cada veículo, que fazem parte direta de prestação e da
qualidade do serviço fornecido. Mesmo os profissionais bem qualificados para a condução dos veículos
nem sempre o são para o trato com os clientes. No caso dos cobradores as dificuldades são maiores, pois
se trata de uma categoria de menor remuneração e recrutada normalmente entre profissionais menos
preparados.
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Condições de trabalho pouco saudáveis - Os prestadores direto do serviço são submetidos à
circunstâncias bem desfavoráveis de trabalho, uma vez que estão expostos às condições impróprias do
tráfego. A natureza da operação das linhas de ônibus implica em paradas e saídas frequentes, o que exige
uma atenção muito maior na condução do veículo e repetido esforço físico nas freadas e mudanças de
marcha. Some-se a isso a temperatura tropical brasileira. Dessa forma, a prestação do serviço ocorre em
condições insalubres e o trabalho dos motoristas e dos cobradores se dá com elevado desgaste físico
e psicológico. A International Stress Management Association coloca os motoristas de ônibus urbanos,
juntamente com os controladores de tráfego aéreo, no segundo grupo de profissões mais estressantes,
superadas apenas pelos policiais e seguranças privados, conforme artigo publicado na Revista Veja de
19/05/2004.
Elevada exposição ao cliente - Em complementação às três últimas características, no transporte
público por ônibus se dá ainda uma elevada exposição dos operadores junto aos clientes, uma vez que
são os motoristas e cobradores que estão na linha de frente da prestação do serviço. Esta é uma das
peculiaridades mais relevantes do setor, uma vez que os funcionários de melhor qualificação atuam na
retaguarda e o contato direto com os usuários fica praticamente restrito aos motoristas e cobradores.
Atuação espacialmente dispersa - A operação do transporte público por ônibus se dá de forma espacialmente
dispersa, o que dificulta significativamente a supervisão dos serviços e o controle do pessoal de operação
pelas suas chefias imediatas. Ou seja, cada linha é uma unidade de negócio e, dentro dela, cada ônibus é um
micro ambiente onde motoristas e cobradores interagem fortemente com os clientes, atuando com grande
liberdade. Nessas condições, a padronização da qualidade do atendimento torna-se bem mais complexa.
Qualquer comportamento impróprio na prestação do serviço, seja na condução do veículo ou no tratamento
do cliente, poderá acarretar um impacto desfavorável de difícil reparação.
Características do público cliente – O transporte por ônibus trabalha com um público singular,
predominantemente insatisfeito. Uma parcela significativa dos clientes localiza-se nos segmentos
de menor renda da população, que sofrem com a deficiência de muitos outros serviços não ofertados
condignamente. Assim, transferem para o relacionamento com os operadores dos ônibus, muitos dos
seus problemas e tensões acumuladas. O segmento de usuários de classe média, que eventualmente
podem ter acesso a automóveis, aspiraram melhores padrões de conforto nos seus deslocamentos,
sendo clientes que só estão no transporte público por que não têm outra alternativa.
Baixo nível gerencial – A gestão da maioria das empresas ainda tem seu foco na frota de veículos e na
sua manutenção. A atenção ao serviço e aos clientes são preocupações mais recentes. Ainda é incipiente
entre os operadores a preocupação com a sua imagem institucional e a preservação do seu mercado, a
médio e longo prazos. Nos ultimos anos vem se constatando uma tendência consistente de evolução do
setor, com algumas empresas aplicando processos gerenciais modernos, já utilizados em outros serviços.
O Prêmio ANTP de Qualidade, os resultados das Bienais de Marketing da ANTP e as certificações ISO 9000
e 14000 alcançadas por algumas delas, comprovam a assertiva.
Imagem negativa reforçada pela mídia - O transporte público, sob a ótica do marketing, caracteriza-se
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como um bem inferior. Esta visão é fortemente potencializada por diversos fatores, como a publicidade
dos automóveis, que empresta a quem o usa uma “qualidade social” destacada, destinando aos usuários
do transporte por ônibus um status inferior.

CONCLUSÕES
Diante das considerações expostas neste artigo pode-se concluir que o setor oferece um longo
caminho de desafios para o marketing. O texto não teve a intenção de sugerir estratégias e ações de
marketing de serviços aplicadas ao setor mas, apenas, identificar as suas peculiaridades que possam
condicionar programas dessa natureza.
O transporte público de passageiros é definido pela Constituição Brasileira como um serviço
público, de caráter essencial, de responsabilidade do Poder Público. Estabelece ainda que o serviço
pode ser prestado diretamente, pelo Poder Público, ou delegado a operadores privados, em regime de
permissão ou concessão.
Neste contexto, as empresas operadoras passam a atuar com foco em dois clientes: o contratante
do serviço (o Poder Público) e o consumidor (os usuários). Como é o primeiro que fiscaliza, pune pelas
irregularidades e eventualmente, paga pelos serviços prestados, a tendência das operadoras é dar maior
atenção ao Poder Público e colocar os usuários numa posição secundária, muito embora sejam eles os
consumidores do serviço.
A aprovação da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, A Lei de Diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana traz um novo marco regulatório com novas regras para todos os envolvidos. Enseja
novas oportunidades para, incorporando o marketing no plano estratégico, inaugurar uma nova era para
o Poder Público, para os operadores, para os usuários e para o conjunto da sociedade.

ALGUNS RESULTADOS DA BIENAL
Um dos documentos iniciais da Comissão de Marketing da ANTP, publicado ainda em 2001, afirmava que
havia muita confusão entre marketing e publicidade, o que significava reduzir entendimento de marketing,
considerando-o como ferramenta exclusiva de autopromoção.
Para dirimir essa confusão, lançou-se mão da imagem de um ‘iceberg’: a publicidade e a propaganda
compondo “a parte luminosa, visível, atraente”, enquanto o restante dos aspectos envolvidos no marketing é
representado pelo que está abaixo da linha d água. Assim, o texto reconhece a imagem criada pela publicidade –
a ponta o iceberg – como a primeira percepção que o potencial cliente tem de um produto ou de um serviço, o que
possibilita o inicio à compra. Porém o texto destaca a importância de outros aspectos envolvidos no processo e
que são determinados por outros componentes do marketing – a parte não visível do iceberg –, entre os quais: a
conduta social da empresa, a conduta de negócios, as força de vendas, os canais de distribuição, os serviços, o
suporte, o preço e a qualidade do produto.
Outra dimensão buscada no processo foi a defesa do peso estratégico do marketing, ou seja, da sua
presença tanto na concepção do negócio, como na criação de ações táticas para melhorar determinados processos
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empresariais. Do ponto de vista estratégico, é importante especificar o serviço ou produto a partir da visão
do cliente e adotar o planejamento e ações de longo prazo. Inicialmente, o marketing trabalhava com quatro
aspectos nominados com palavras começadas com a letra “p” – “produto”, “praça”, “preço” e “promoção”. A
partir dos anos 90 passou a ser necessário considerar um quinto termo iniciado com a mesma letra: “pessoas”.
Atualmente, há uma compreensão de que o gerenciamento de qualquer tipo de produto ou serviço precisa levar
em conta quem o faz, em razão do crescimento da área de serviço e também por causa da quantidade de serviços
agregados aos produtos. E no caso do transporte público isto ainda é mais importante: os serviços públicos não
existem sem as pessoas.
A Bienal ANTP de Marketing vem atestando uma assimilação paulatina do marketing como filosofia gerencial
entre muitas organizações do setor. Esta assimilação fica evidenciada no lançamento de novos produtos com
maior planejamento e mais respaldo na avaliação das expectativas dos clientes e nos planos de prazo das próprias
organizações. Podem ser percebidos nas organizações investimentos crescentes em promoção, em pesquisa e
em comunicação, com o aprimoramento da qualidade do que está sendo comunicado. Isso é extremamente
importante num mundo em que as pessoas estão saturadas de comunicação, o que requer maior atenção no
diálogo com os consumidores e público em geral.
Passado 10 anos de seu lançamento, muito mudou no cenário em que atuam as organizações do transporte
público e do transito. Este caderno técnico tem por finalidade descrever estas mudanças e registrar os passos
dados no sentido de tornar o marketing parte da filosofia de gestão das empresas e dos órgãos gestores. Sabe-se
que este é um desafio de todos os segmentos da economia do país. Cabe ao setor a sua parcela de contribuição.

CONQUISTANDO O POVO PARA O TRANSPORTE PÚBLICO
Plínio Oswaldo Assmann
Engenheiro pela Escola Politécnica da USP, assumiu em 1971 a Presidência do
Metrô de São Paulo. Apoiou a realização do Encontro Internacional de Metrôs da UITP
( São Paulo, 1976), quando propôs a criação da ANTP, tendo ido o seu 1º presidente.
Ocupou outras funções: Presidente da COSIPA, Secretário de Estado dos Transportes de
São Paulo e Presidente do IPT- Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo. 8 Março 2002
Marketing e marcas. Qualquer experiência de Marketing ou de Comunicação Pública não é importável nem
do exterior e nem de qualquer outro lugar. Ela é sempre adequada ao lugar e à hora. Isto é verdade para um
produto que deve ser comercializado no comércio competitivo, e é mais ainda quando se trata de um serviço,
sobretudo o transporte público.
A grande mídia moderna produziu uma competência de Marketing na qual a Marca ocupa o lugar principal. A
popularização das marcas foi nos últimos 20 anos nitidamente função do meio da sua divulgação, essencialmente
a televisão aberta. A televisão e as marcas cresceram juntas e foram a grande distinção na comunicação do século
XX. Não é por outra razão que Agencias de Publicidade são hoje um gigantesco business.
A medida que a Televisão Digital prevista para daqui há 2 anos no Brasil permitir não meia dúzia de
canais ao público como hoje mas dezenas, e os sites da Web se multiplicarem e a vida do consumidor evoluir,
torna-se mais difícil encontrar grandes públicos para marcas como acontece hoje. Haverá uma grande
fragmentação da comunicação de divulgação comercial. Os anunciantes atingirão no futuro mais facilmente
grupos de indivíduos e mais dificilmente vão encontrar as audiências de massa.
As vinhetas de alguns segundos na televisão são muitas delas obras de arte, merecedoras de premiação
internacional. Vários brasileiros foram ganhadores de láurea máxima nos concursos internacionais de Cannes.
Os russos deram um banho de Marketing no início de sua Revolução bolchevique de 1917. Conseguiram
transformar propaganda em arte de vanguarda. Não apenas nas artes gráficas que utilizaram amplamente

M A R K E T I N G

E

C O M U N I C A Ç Ã O

 OUTUBRO/2013

1 7

em outdoors como também no cinema e nas artes plásticas.
O Marketing de Serviços é mais sofisticado do que o de produtos. Não porque não possa utilizar
os mesmos instrumentos, mas essencialmente o cliente é agente muitas vezes ativo na comunicação e a
qualidade do que se oferta não termina na fábrica e não dá para fazer recall. Mais ainda quando se trata de
serviço como o Transporte Público.
A organização da concessão do transporte pelo poder público confere-lhe uma tipicidade pelo caráter
monopolista do serviço onde a competição intra-setorial é controlada até mesmo quando coexiste com a
clandestinidade. Isto implica em dificuldade de inserção de marca do serviço a não ser no sub-setor sobre trilhos
naturalmente pela sua especificidade. A baixa qualidade do serviço na maioria dos casos inibe o marketing para
promoção de aumento da demanda. Mas, não obstante há nichos de oportunidades e não são poucos.
Conquistando o povo para o Metrô de São Paulo. No caso de projetos de implantação há que distinguir a
fase inicial da obra da fase de operação. Um caso emblemático foi o da implantação do Metrô de São Paulo.
Tratava-se de implantar uma linha metroviária pioneira onde praticamente tudo era desconhecido. Entre
outros, o sistema da construção e da futura operação, a tecnologia, o público lindeiro, o usuário, o político
e o corporativo.
Em contraposição sabia-se o que não se sabia mas, tinha-se a vontade de fazer o que precisava ser
feito. O sucesso da implantação da primeira linha abriria espaço para uma rede metroviária em São Paulo
e exemplarmente sistemas semelhantes em outras cidades enquanto que, por outro lado seu fracasso
representaria um atraso irremediável na melhor qualidade de vida urbana em nosso país.
A Cia. do Metrô constituiu uma forte, bem selecionada equipe de técnicos para construção e
montagem do sistema e sua futura operação treinada no Brasil e no exterior. Tudo a partir do zero uma vez
que a experiência disponível era ou nula em certos casos ou indesejável em outros. Esta equipe aprendeu a
assumir riscos no processo gerencial da Empresa e a Administração com eles a dividi-los.
Durante a construção a Cia. procurou dialogar com a população lindeira que foi sempre informada do
progresso das obras e de seus percalços e transformada em seu fiscal. Tapumes foram desenhados de modo
que os pedestres ao passarem pudessem ver o que os trabalhadores em ação. Os gerentes dos trechos de
obra recebiam os lindeiros para visitas rotineiras de explicações técnicas e com frequência ouvir sugestões.
As obras desenvolviam-se num regime de 24 horas, 7 dias por semana com serviço pesado mesmo em áreas
residenciais. A presença da Administração da Cia. e de Autoridades públicas nas obras era permanente.
A Cia. do Metrô decidiu fazer com que suas obras fossem acompanhadas permanentemente pela mídia.
Para tal não permitiu qualquer censura em suas comunicações. A publicação diária de notícias do Metrô a favor
ou contra em todos jornais de grande circulação deu origem aos cadernos especiais de Cidades em separado
do corpo do jornal. As únicas e principais notícias de cidades eram até então apenas os destaques policiais. Isto
mostra que o transporte é notícia porque simplesmente é parte essencial, e grande, da vida urbana.
Atualmente a presença noticiosa do transporte é escassa. Muito inferior sua importância. E é preciso
pelo menos superficialmente entender o porquê. Em primeiro lugar vale mencionar a falta de aptidão para
Marketing e Comunicação dos dirigentes. Vale mencionar que a implantação no Metrô de São Francisco na
Califórnia, provavelmente a cidade mais rica dos EEUU, foi presidida por um jornalista. Sem a audácia do
dirigente tudo fica mais difícil.
Depois a estrutura mesma dos órgãos técnicos internos encarregados da comunicação nas empresas
principalmente as públicas, pouco entenderem do sistema e de sua operação e muitas vezes estão muito
mais atentos na promoção da imagem dos chefes do que do serviço ou da empresa.
Conhecedora da falta de preparo especializado, a Cia. do Metrô proporcionou a todos os jornalistas
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que cobriam a Cidade de São Paulo curso de treinamento em Metrô, suas tecnologias específicas, seu
impacto urbano e a integração de transportes que iria proporcionar. Toda promoção do Metrô foi feita então
sem nenhuma verba gasta com publicidade ou propaganda.
A população futura usuária foi treinada no uso do sistema, ainda enquanto na fase de testes, antes
mesmo dele entrar em operação. A Cia. do Metrô estabeleceu em convênio com a Secretaria de Educação
do município de São Paulo pelo qual “Metrô” seria matéria curricular para o primeiro grau, objeto de nota
mínima para aprovação do aluno ao final do ano. A prova para o exame era preparada pelos técnicos do
Metrô e era bastante difícil. Poderia, no entanto ser respondida em casa com o auxilio dos pais. Assim
o Metrô entrou no ambiente familiar. Foram atingidas todas as escolas públicas num raio de um a dois
quilômetros em toda extensão de 17 km da primeira linha.
Durante todo fim de semana durante 3 anos, o Metrô se abria para essas crianças que poderiam andar
no trem gratuitamente desde que acompanhadas de suas professoras. Para as crianças da redondeza,
fatalmente atraídas pelos eventos, o Metrô providenciou monitores que ministravam cursos nas próprias
obras. Para que nenhuma das crianças se perdesse no sistema ainda pouco dominado, todas eram obrigadas
a seguir sua professora segurando as mãos numa corda grossa.
Essas crianças hoje são adultas e são as principais usuárias do sistema. São as verdadeiras donas do Metrô.
O Metrô mostrou-se um transporte seguro e por isso tudo foi e é mantido tão limpo e conservado
hoje como quando de sua inauguração. Foi muito bem aceito pela população superados todos os receios
iniciais de riscos de muita gente deslocando-se nos túneis em trens lotados operados automaticamente em
velocidade até 80 km por hora e a curta distância uns dos outros.
O marketing para conquistar o povo. Há dois públicos a considerar. Os usuários e os não usuários e
dentre estes os que já foram usuários e que não são mais e os que podem ser.
Para os usuários dos sistemas sobre trilhos no que diz respeito a comunicação com o usurário, a
maior carência é a falta de informações sobre a situação da operação sobretudo nas condições de falha
ou deficiência. No sistema de ônibus a implantação, atualmente em cogitação, em São Paulo de terminais
inteligentes que informam o usuário das condições operacionais do fluxo de ônibus apresentado em grandes
e facilmente visíveis displays monitorados por um CCO Centro de Controle Operacional muito simples e
sustentado pela propaganda, é uma solução prática que pode ser aplicada amplamente com baixo custo
adaptado às várias circunstâncias. A mesma situação vale para estações de Metrô e trem.
A dificuldade não está do lado do setor de transportes. A dificuldade reside na conceituação de uma
propaganda adequada, que preserve o lado promocional público do transporte e que se dirija a um usuário
que forma um mercado seletivo de milhares e não de milhões como é a atual experiência das agências
de publicidade que promovem produtos de massa. Talvez o jeito seja o próprio setor encontrar meio para
desenvolver este know-how.
Para os não usuários há que distinguir os dos serviços ou linhas existentes e os de novas linhas. A
atração de mais usuários de serviços existentes nem sempre é possível ou conveniente pelo excesso de
demanda existente. Mas melhorar a comunicação com eles é alguma coisa muito necessária. Os contratos
de concessão ou permissão normalmente não abordam esta matéria quando não a proíbem transferindo
esta responsabilidade aos órgãos gestores que normalmente não o fazem. Para as novas linhas além do
caso do Metrô de São Paulo citado acima, temos algumas experiências atuais muito interessantes como a
T9 da Carris de Porto Alegre.
O caminho do marketing ...”se hace caminando..” como disse Cervantes. O primeiro passo foi o da
criação da Comissão de Marketing na ANTP. Mas a caminhada é longa.
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VENCEDORES NOS 5 CICLOS

2004

PREMIADAS NA BIENAL ANTP DE MARKETING - 2004
PROMOCIONAL
• PROMOÇÃO VALE VOLTA | RIO ÔNIBUS - Rio de Janeiro - RJ
• TREM E BICICLETA, UMA INTEGRAÇÃO DE QUALIDADE | SUPERVIA – Rio de Janeiro - RJ
• TERMINAL TIETÊ – UMA MUDANÇA DE PARADIGMA | SOCICAM - São Paulo - SP
INSTITUCIONAL
• III GRANDE MARCHA DA PRIMAVERA PELA PAZ NO TRÂNSITO | SMT Goiânia - GO
• NÃO PERCA O MELHOR DA FESTA | BHTRANS – Belo Horizonte - MG
• POEMAS NOS ÕNIBUS | COLEURB COLETIVO URBANO LTDA – Passo Fundo - RS
RELACIONAMENTO
• ARTE NOS TERMINAIS | EMTU-SP - São Bernardo do Campo - SP
• AÇÃO CULTURAL COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO | METRO SP – São Paulo - SP
• NOSSO DESTINO É VOCÊ – PROGRAMA COMUNIDADE | EXPRESSO MEDIANEIRA – Santa Maria - RS
ENDOMARKETING
• MARKETING EXPERTS | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO SP – São Paulo - SP
• PROGRAMA DE EDUCAÇÃO RIO ÔNIBUS | RIO ÔNIBUS, Rio de Janeiro - RJ
• ESCOLA DE FORMAÇÃO DE MOTORISTAS | ITAMARACÁ TRANSPORTES – Abreu de Lima - PE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
• Programa de Educação Ambiental - RECICLAGEM NA ESCOLA É LEGAL | SUPERVIA – Rio de Janeiro - RJ
• UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA CARRIS | CARRIS PORTO ALEGRENSE - Porto Alegre - RS
• INCLUSÃO DIGITAL NO TRANSPORTE METROPOLITANO| EMTU-SP - São Bernardo do Campo - SP
MENÇÃO HONROSA
• METRACLASS | METRA - São Bernardo do Campo - SP – PROMOCIONAL
• BILHETE ÚNICO | SPTRANS – SÃO PAULO TRANSPORTE - São Paulo - SP - INSTITUCIONAL
• PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
SPTRANS – SÃO PAULO TRANSPORTES - São Paulo - SP - RELACIONAMENTO
• SISTEMA INTERNO DE MELHORIAS CARRIS | CARRIS PORTO ALEGRENSE – Porto Alegre - RS - ENDOMARKETING
• ACESSIBILIDADE NA RMSP | CPTM - São Paulo - SP - RESPONSABILIDADE SOCIAL
DESTAQUES
• METROREC | TREM DO FORRÓ
• CET – SP | CONJUNTO DA OBRA
• EMDEC - Campinas | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
• ACTU | CONJUNTO DA OBRA
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VENCEDORES NOS 5 CICLOS

2006

PREMIADAS NA BIENAL ANTP DE MARKETING - 2006
PROMOCIONAL

• AÇÃO EDUCATIVA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL | METRO-DF – Brasília - DF
• PASSE FÁCIL SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNANBUCO
SETRANS – PE – Recife - PE
• PREFERÊNCIA PELA VIDA – CAMPANHA DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNANBUCO | SETRANS – PE – Recife - PE

INSTITUCIONAL
• CONCURSO DE DECORAÇÃO DE TERMINAIS | TRANSPORTADORA ITAMARACA – Abreu e Lima - PE
• NAS RUAS DE BELO HORIZONTE | BHTRANS – Belo Horizonte - MG
• VÁ DE METRO | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO SP – São Paulo - SP

RELACIONAMENTO
• VOZES EM CANTO – ENCANTANDO NOSSA GENTE
ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO – ACTU – Criciúma - SC
• BELÉM DE BEM COM VOCÊ | VIAÇÃO BELEM NOVO – Porto Alegre - RS
• PESQUISA E COMUNICAÇÃO – INSTRUMENTOS DE GESTÃO | EMPRESA METROPOLITANA – Jaboatão dos Guararapes - PE

ENDOMARKETING
• ATENDIMENTO NOTA 10 | EMPRESA METROPOLITANA – Jaboatão do Guararapes - PE
• UM SHOW DE SEGURANÇA | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES – São João de Meriti - RJ
• COMUNICAÇÃO BEM HUMORADA | VIAÇÃO SAENS PENA – Rio de Janeiro - RJ

RESPONSABILIDADE SOCIAL
• PROGRAMA ESTAÇÃO EDUCAR | EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE – TREMSURB – Porto Alegre - RS
• IDOSOS EM MOVIMENTO | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS – EMDEC – Campinas - SP
• BIBLIOTECA EMBARQUE NA LEITURA | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO SP – São Paulo - SP

PRODUTO
• MEIA TARIFA | EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE – BHTRANS – Belo Horizonte - MG
• SINALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO | EMTU- RECIFE – Recife - PE
• TURIS METRO | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO SP – São Paulo – SP

MENÇÃO HONROSA
• EU RESPEITO | EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE – BHTRANS – Belo Horizonte - MG
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VENCEDORES NOS 5 CICLOS

2008

PREMIADAS NA BIENAL ANTP DE MARKETING - 2008
PROMOCIONAL
• QUE PAPELÃO | EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE – BHTRANS – Belo Horizonte - MG
• UM CARNAVAL DE MUDANÇAS | EMTU- RECIFE – Recife - PE
• LINHAS CIRCULARES NO CENTRO DE RECIFE – CAMPANHA PUBLICITÁRIA | RODOVIÁRIA CAXANGÁ – Olinda - PE

INSTITUCIONAL
• CONCURSO DE MONOGRAFIA | CBTU – AC – Rio de Janeiro - RJ
• A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA IMAGEM DO TRANSPORTE PÚBLICO | SETRANS – PE – Recife - PE
• 80 ANOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | VIAÇÃO CAMPOS GERAIS – Ponta Grossa - PR

RELACIONAMENTO
• AJUDE A REDUZIR OS ACIDENTES COM MOTOS
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE – BHTRANS – Belo Horizonte - MG
• EDUCAÇÃO PARA OS TRANSPORTES NOS TERMINAIS | EMTU- RECIFE – Recife - PE
COMITÉ DE CLIENTES E COMUNICAÇÃO | TRANSPORTADORA ITAMARACA – Abreu e Lima - PE

ENDOMARKETING
• JORNADA DA MOBILIDADE
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE – BHTRANS – Belo Horizonte - MG
• SISTEMA DE INCENTIVO E PARTICIPAÇÃO | EXPRESSO MEDIANEIRA – Santa Maria -RS
• PROGRAMA VIVA CONTENTE | VIAÇÃO BELEM NOVO – Porto Alegre - RS

RESPONSABILIDADE SOCIAL
• TURMINHA DO FUTURO | ACTU – Criciúma - SC
• PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO | BHTRANS – Belo Horizonte - MG
• SEMANA DE CIDADANIA NO METRO | METROREC – Recife - PE

PRODUTO
• INCLUSAO DOS USUÁRIOS DE MATÃO – SP | VIAÇÃO PARATY – Matão – SP
• LINHA ESPECIAL – UMA BOA OPÇÃO DE DESLOCAMENTO | EMTU- RECIFE – Recife - PE
• PORTAL EMTU-SP – FOCO NOS SERVIÇOS | EMTU-SP - São Bernardo do Campo -SP

MENÇÃO HONROSA
• “CONJUNTO DA OBRA” | TRANSPORTADORA ITAMARACA – Abreu e Lima - PE
• “CONJUNTO DA OBRA “ | VIAÇÃO PARATY - Matão – SP
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VENCEDORES NOS 5 CICLOS

2010

PREMIADAS NA BIENAL ANTP DE MARKETING - 2010
PROMOCIONAL

• PARCERIAS CULTURAIS–DESCONTOS NO CARTÃO PRÉ-PAGO | METRORIO – Rio de Janeiro - RJ
• PREFERÊNCIA PELA VIDA – EDUCAÇÃO, ARTE, NOVAS MÍDIAS E TECNOLOGIAS EM DEFESA DA VIDA NO TRÂNSITO
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS – EMDEC – Campinas - SP
• BH MUSIC STATION | CBTU/METRÔ BH – Belo Horizonte - MG

INSTITUCIONAL
• NOVO PORTAL DA EMDEC: MAIS OBJETIVIDADE, AGILIDADE E QUALIDADE NOS SERVIÇOS
PARA OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO | EMDEC – Campinas - SP
• CAMPANHA ‘REVEILLON SOLIDÁRIO’ | METRORIO - Rio de Janeiro - RJ
• TRANSPORTANDO VIDAS | VIAÇÃO PIRACICABANA – Santos - SP

RELACIONAMENTO
• CRC–CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE | FETRANSPOR - Rio de Janeiro - RJ
• ESTAÇÃO ABERTA | CBTU/METRÔ BH - Belo Horizonte - MG
• HORA DO CONTO, UM ENCONTRO MARCADO COM A FANTASIA
ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO – ACTU – Criciúma - SC

ENDOMARKETING
• PROGRAMA DE OUVIDORIA INTERNA: PORTAS ABERTAS | VIAÇÃO BELÉM NOVO – Porto Alegre - RS
• MOTORISTA NOTA 10: VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO TRANSPORTE PÚBLICO E DE INTERESSE PÚBLICO
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS – EMDEC – Campinas - SP
• CAMPANHA DA PRODUTIVIDADE– PROFISSIONAL MODELO TOP | RODOVIÁRIA METROPOLITANA – Jaboatão
do Guararapes - PE

RESPONSABILIDADE SOCIAL
• MOEDA MARACÁ | TRANSPORTADORA ITAMARACA – Abreu e Lima - PE
• PROJETO IR E VIR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | VIAÇÃO FLECHA BRANCA -Cachoeiro do Itapemirim - ES
• ABRINDO CAMINHOS–PROGRAMA DE INCLUSÃO E EMPREGABILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
METRORIO - Rio de Janeiro - RJ

PRODUTO
• TERMINAL NOVO RIO: O NOVO CARTÃO POSTAL DA CIDADE MARAVILHOSA | CONSÓRCIO NOVO RIO - Rio de Janeiro - RJ
• A IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO PRÉ PAGO NO METRÔ RIO | METRORIO - Rio de Janeiro - RJ
• RIOCARD JOVEM: CRIAÇÃO, LANÇAMENTO E CAMPANHAS | RIOCARD - Rio de Janeiro - RJ

MENÇÃO HONROSA
• ESCOVÓDROMO ITAMARACÁ | TRANSPORTADORA ITAMARACA – Abreu e Lima - PE - RELACIONAMENTO
• CAMPANHA "O QUE MOVE VOCÊ" | METRORIO - Rio de Janeiro - RJ - ENDOMARKETING
• ‘CONJUNTO DA OBRA’ | CONSÓRCIO DE TRANSPORTE GRANDE RECIFE - Recife - PE
• MENÇÃO TÉCNICA DE MARKETING | BH MUSIC STATION - CBTU/METRÔ BH - Belo Horizonte - MG - PROMOÇÃO
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VENCEDORES NOS 5 CICLOS
PREMIADAS NA BIENAL ANTP DE MARKETING - 2012
PROMOCIONAL

2012

• MOVIMENTO FAIXA VIVA | CET - SANTOS – Santos - SP
• CARTÃO DE FIDELIDADE, SORTEIO NAS REDES SOCIAIS E PARCERIAS COMERCIAIS
AUTO VIAÇÃO CATARINENSE – Florianopolis - SC
• PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
• CONDUZINDO BOAS MUDANÇAS NO NOSSO TRANSPORTE | VIAÇÃO FLECHA BRANCA – Cachoeiro do Itapemirim - ES

INSTITUCIONAL
• RIO CARD ROCK IN RIO 2011: UM SHOW DE TRANSPORTE POR UM MUNDO MELHOR | RIOCARD - Rio de Janeiro – RJ
• NOVO SITE DO METRÔ - SÓ NÃO MUDOU O ENDEREÇO | METRÔ/SP - São Paulo - SP
• CENTRO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DA FETRANSPOR | FETRANSPOR - Rio de Janeiro – RJ

RELACIONAMENTO
• O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS NA OPERAÇÃO DO METRÔ DE SÃO PAULO
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO SP – São Paulo - SP
• II PRÊMIO CIDADE DE TERESINA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | STRANS - Teresina - PI
• STREET DANCE TERMINAL | ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO – ACTU – Criciúma - SC

ENDOMARKETING
• REVISTA METROPOLIS | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO SP – São Paulo - SP
• CAMPANHA DE ENDOMARKETING DA METRA "É NO SORRISO DOS NOSSOS CLIENTES" | METRA – S. Bernardo do Campo - SP
• LIGA DA ECONOMIA | CBTU/BH – Belo Horizonte - MG

RESPONSABILIDADE SOCIAL
• PROJETO CARTÃO FETRANSPOR SOCIAL | FETRANSPOR– Rio de Janeiro – RJ
• PROGRAMA ECOFROTA | SPTRANS – SÃO PAULO TRANSPORTE - São Paulo - SP
• ÔNIBUS MOVIDOS A ETANOL | MOBIBRASIL - São Paulo - SP

PRODUTO
• AGORA É COM A DIGITAL - TODOS PASSAM PELA CATRACA | SETRANSP/ARACAJÚ
• BOM NA METRA (SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES) | PROMOBOM/AUTOPASS - São Paulo - SP
• BILHETE ÚNICO INTERMUNICIPAL E BILHETE ÚNICO CARIOCA: UM NOVO PARADIGMA DA MOBILIDADE PÚBLICA
RIOCARD – Rio de Janeiro – RJ

MENÇÃO HONROSA
• INDO & VINDO - A REVISTA DO RODOVIÁRIO | FETRANSPOR – Rio de Janeiro – RJ - ENDOMARKETING
• TORNEIO SETRANSP DE FUTEBOL | SETRANSP/ARACAJÚ - ENDOMARKETING
• NOVA IDENTIDADE VISUAL, POSICIONAMENTO E CAMPANHA INSTITUCIONAL
AUTO VIAÇÃO CATARINENSE - Florianopolis - SC - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
• TRANSPORTE COLETIVO A PROVA DE ENGARRAFAMENTO | DATAPROM – Curitiba – PR- PRODUTO
• QUEIMA DE PARADA? NINGUÉM MERECE! - EMPRESA METROPOLITANA – Jaboatão do Guararapes - PE - PRODUTO
• CAMPANHA "VOVÔ NO TRÂNSITO MOSTRA SUA MATURIDADE" | CET - SANTOS – Santos – SP - RELACIONAMENTO
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3
CONCEITOS E ANÁLISES
DOS CENÁRIOS DE APLICAÇÃO
DO MARKETING
Rodrigo Magalhães
Especialista em marketing e comunicação, Professor de Comportamento do Consumidor e Gestão da Comunicação,
MBA em Gestão de Negócios, Diretor da Debrito Propaganda – Belo Horizonte –MG

Roberto Sganzerla
Especialista em Marketing em Transporte, Mestrando em Liderança pela Andrews University- Berrien Spring, MI-USA,
MBA em Gestão de Negócios e Liderança, Pós Graduação em Marketing.

A

discussão do Marketing no Transporte Público vem ganhando espaço que vai além da discussão nas
áreas desse setor. Em que pese a característica de ser um serviço público, o transporte por ônibus, vans,
trens, metrôs e outros, nas suas abrangências municipais, estaduais e federais, são um negócio. E como
tal, devem ser geridos considerando todos os desafios e cenários, que não são poucos.
O primeiro desafio aqui é analisarmos o contexto do conhecimento sobre Marketing e Comunicação Social
pelos gestores destes serviços. Na grande maioria das vezes os conceitos se misturam e as empresas acabam
adotando a estratégia do “feeling” na especificação de serviços e produtos. É um grande erro. Um erro em dar vez
ao sentimento ao invés dos fatos (mercado) e outro maior ainda ao não dar voz aos especialistas em Marketing
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e Comunicação, muitas vezes dentro dessas próprias empresas.
Pretendemos aqui dar uma contribuição a partir de uma abordagem conceitual sobre o Marketing e
Comunicação Social e, a partir daí entender como essas ferramentas podem contribuir - e em alguns caso já
estão contribuindo - para o setor a partir de muitas ações que já estão sendo praticadas ou implementadas pelo
Brasil afora.

O que é Marketing?
É importante considerarmos inicialmente que a conceituação do Marketing é amplamente discutida na
literatura do Marketing, mas sob enfoques diferentes. Desde 1960, quando a American Marketing Association
definiu marketing como “o desempenho das atividades de negócios que dirigem o fluxo de bens e serviços do
produtor ao consumidor ou usuário” (LAS CASAS 2006 p. 10) diversos autores tem publicado os seus próprios
entendimentos sobre a definição do termo.
Mersmo sendo bem aceito, este entedimento da American Marketing Association é revisto. A última revisão
feita em 2007, quando definiu marketing da seguinte forma: “Marketing is the activity, set of institutions, and
processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers,
clients, partners, and society at large.” (AMA 2008). Em português pode ser entendido como: “Marketing é a
atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que
tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo” (tradução livre do autor).
No entanto, a maior referência na literatura de Marketing, Philip Kotler, já em 1969 com Sidney Levy reforçava
que “O conceito de Marketing deve abranger também as instituições não lucrativas.”
Em 2000, Kotler atualiza o conceito de Marketing segundo sua função social e gerencial.
No âmbito social Kotler (2000, p. 30) define o marketing como “um processo social por meio do qual pessoas
e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação
de produtos e serviços de valor com outros”.
No âmbito gerencial a American Marketing Association, segundo Kotler (2000, p. 30) define a administração
de marketing como “o processo de planejar e executar a concepção, a determinação do preço (pricing), a promoção
e a distribuição de idéias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais”.
É preciso considerar que o Marketing se desenvolve dentro das empresas conforme seu porte financeiro e
seu tamanho. Grandes empresas podem ter uma grande verba reservada para o marketing e orçamentos extensos,
mas apenas o investimento não garante o retorno esperado. É necessário associar um bom investimento com
uma boa equipe de marketing e ferramentas mais eficazes. Pequenas empresas podem não possuir recursos
financeiros suficientes para investir pesado em marketing, mas isso não significa que elas não possam usar as
ferramentas do marketing. Ao contrário, as pequenas empresas podem desenvolver meios menos onerosos que
podem lhe trazer ótimos resultados. Nesses casos é fundamental o uso de criatividade, inovação e foco para que
não haja desperdícios.
Assim, podemos considerar três estágios (ou tamanhos) pelos quais a atividade de marketing pode assumir:
• Marketing empreendedor que é aplicado nas pequenas empresas e nas organizações que estão
começando a desenvolver seus negócios.
• Marketing profissionalizado mais presente nas médias e grandes empresas, caracterizado por um alto
investimento em pesquisas e ações de marketing.
• Marketing burocrático ocorre quando grandes empresas abusam do marketing profissionalizado gerando
um nível de informações demasiado complexo e pesado. Esse fluxo de informações pode causar confusão
e poucos resultados.
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Quanto ao profissional de Marketing, ele deve se envolver na área de Marketing e estar preparado para
desenvolver sensibilidade com relação aos mercados e setores identificando necessidades e desejos nos
consumidores e sabendo envolver e relacionar seus produtos e serviços ao mercado. Para Kotler (2000, p. 33)
um profissional de marketing é “alguém que busca uma resposta (atenção, compra, voto, doação) de outra parte,
denominada cliente potencial (prospect)”.
O profissional de marketing deve estar sempre atento a três conceitos fundamentais: Necessidade, desejos
e demanda. Necessidades são as exigências humanas básicas (comida, bebida, roupa, abrigo, educação,
entretenimento, etc.). Para atender essas necessidades básicas, as pessoas escolhem produtos segundo seu
desejo. Uma pessoa tem a necessidade de se vestir, para isso ela deseja uma camisa de algodão de uma marca
famosa satisfazendo sua vontade de conforto e status. Demandas são os desejos que os clientes estão dispostos
a pagar. Usando do exemplo anterior, todos podem ter o desejo de comprar a camisa de algodão de uma marca
famosa, porém não são todos que terão dinheiro para comprá-la. A demanda são atendidas pelas pessoas
capazes de pagar por seus desejos.
Na Bienal de Marketing da ANTP foi possível observar organizações que já assimilam bem os conceitos de
Marketing e o concretizam nas ações. A METRA é um exemplo disso a partir de uma campanha de Endomarketing
que leva os funcionários da empresa a refletirem sobre a importância do seu trabalho na vida dos clientes. Além
de uma clara humanização do atendimento a ação posiciona o conceito de negócio na cabeça dos funcionários.
Para tornar a análise mais sucinta, vamos nos ater à questão pétrea do conceito nas primeiras definições de
Philip Kotler sobre o tema onde, resumidamente descreve. “Marketing são todas as ações de uma organização
para identificar necessidades e desejos em um mercado e satisfazê-la a partir de uma troca”.

Campanha leva funcionários da Metra a refletirem
sobre a importância de seu trabalho na vida dos clientes
A ideia central do projeto de Endomarketing 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 diversidade 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, foram considerados os principais atributos que os clientes buscam no atendimento 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 Comunicação e
Marketing da Metra, sendo que a elaboração das peças contou com o trabalho da Agência de Publicidade
Comtato.
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Marketing 3.0
Nunca houve um tempo tão propício para a promoção do transporte coletivo como na Era dos Valores. Por
que temas como mobilidade, sustentabilidade e sociedade em rede tem tanta importância nos dias de hoje?
Philip Kotler, no livro Marketing 3.0 - As Forças que Estão Definindo o Novo Marketing Centrado no Ser
Humano, nos diz que “hoje, estamos testemunhando o surgimento da era voltada para os valores”. Isto significa
que na era em que vivemos, as pessoas estão em busca não apenas de satisfação funcional e emocional, mas
também de satisfação espiritual, nos produtos e serviços que escolhem.
Aplicando para o setor de transportes, podemos dizer que os nossos clientes e usuários não querem apenas
que o meio de transporte (ônibus ou o trem) esteja funcionando bem e limpo, e que o cartão eletrônico esteja
passando direitinho no validador, o que Kotler chama de “satisfação funcional”. Eles almejam acima de tudo
“satisfação espiritual”, isto é, querem ser tratados como seres humanos, com mente, coração e espírito.
Stephen R. Covey no livro O 8º Hábito – Da Eficácia à Grandeza, corrobora com este pensamento dizendo
que “estamos testemunhando uma das mais significativas mudanças da História. Essa transformação implica
em não mais enxergar as pessoas como objetos, mas passar a considerá-las completas, feitas das quatro partes
extraordinárias de nossa natureza: corpo, mente, emoção e espírito”.
E estes seres humanos, estão cada vez mais preocupados com o que está acontecendo dos portões para
dentro das garagens, pátios, terminais ou estações.
Em outras palavras, estão querendo saber se o serviço, que visa à mobilidade urbana, está sendo praticado
com sustentabilidade, dentre outras coisas. Por que na era dos valores, não basta ser bom para o “consumidor”, tem
que ser bom para a cidade, para o planeta e para a vida em coletividade. Covey também chama esta era como a Era
da Sabedoria. É importante salientar que nem sempre “valores” estiveram no centro das atenções da humanidade.

De abril a dezembro de 2011, todos os setores da empresa e as áreas de convivência receberam
cartazes com as mensagens e com os diversos personagens da campanha, ressaltando a importância
para os clientes do serviço prestado pela Metra e por seus funcionários. No corredor 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 desenvolvimento desta experiência. O ‘brainstorming’ inicial para estabelecer o conceito da campanha contou com a participação
de um comitê de marketing formado pela diretoria e principais gerências, além de todos os integrantes
da Assessoria 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 funcionários, gerando empatia imediata e, muitas vezes até, o reconhecimento de clientes escolhidos para passar a mensagem.
“Conforme 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 percepção individual da qualidade”.
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Nesse sentido, a SPTRANS implantou o Programa ECOFROTA que evidencia que o transporte de qualidade
deve priorizar eficiência, economia e o meio ambiente. Premiado pela Bienal de Marketing da ANTP em 2012 o
programa mostra que temos empresas que caminham junto aos novos tempos. Numa clara ação de Marketing de
Responsabilidade Social a ação buscou também sensibilizar a população disponibilizando informações sobre a
importância de escolher uma frota ecológica.

Programa Ecofrota evidencia que transporte de qualidade
deve priorizar eficiência, economia e o meio ambiente
Programa Ecofrota – Sustentabilidade na Gestão do Transporte é o título do projeto com o qual a São
Paulo Transporte S.A. concorreu na categoria Responsabilidade Socioambiental. Esse programa teve
sua origem no objetivo de atender à Lei no 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, hidrogênio e bateria. Segundo o relatório, tal diversidade traz vantagens,
como melhor 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, houve 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 utilizando diesel S50B54.
No entendimento da SPTrans, transporte de qualidade é aquele que prioriza a eficiência, a economia e o meio ambiente. O Programa Ecofrota é uma prova disso. Como resultado, apresentou, em apenas
um ano, a redução das emissões de poluentes em 7%. A redução das 94 mil toneladas de gás carbônico
que deixaram de ser emitidas nesse período, resultaram em uma melhoria significativa da qualidade do
ar da cidade e qualidade de vida de seus habitantes. Segundo 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 conscientização da população,
pois programas como a Ecofrota possuem funcionalidades duplas: resultam tanto na preservação, como
na educação ambiental.
Pensando nesta última medida, a SPTrans estabeleceu estratégias de marketing para que seu usuário pudesse entender o quanto sua opção pelo transporte coletivo ecologicamente sustentável – a Ecofrota - é significativo. Para transmitir a mensagem de forma eficiente e educativa para seu público alvo,
desenvolveu diferentes peças de comunicação.
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Mercadologicamente falando, vivemos até 1990 sob a era do PRODUTO, onde coisas eram mais importantes
que pessoas. Uma frase que resume bem o espírito da época do produto é a de Henry Ford: “O cliente pode ter o
carro da cor que quiser, desde que seja preto.”
E nesta era, fazíamos o Kotler chama de Marketing 1.0 – centrado no produto, que tinha como objetivo
vender coisas. Na era do produto as empresas de transportes eram avaliadas e mediadas pela quantidade de
veículos que tinham. O fato é que a maioria das empresas do nosso setor nasceu nesta era, e isto explica o
grande apego que temos, até hoje, pelo produto “ônibus / trem”.
A partir de 1990 vimos o surgimento da era do CLIENTE, onde o foco deixou de estar nas coisas e se voltou
para as pessoas. Peter Drucker descreveu bem esta época, com a frase: “Não é a empresa que define o mercado.
É o cliente.” E de acordo com Kotler, nesta era fazíamos o Marketing 2.0 – orientado para o consumidor, que tinha
como objetivo reter e satisfazer clientes.
As empresas de transportes, na era do cliente, deixaram de ser mensuradas apenas pela quantidade de
veículos nas garagens ou nos pátios, e passaram a ser avaliadas pela quantidade de pessoas transportadas.
Nesta era satisfazer os desejos do consumidor se tornou o mais importante desafio. Se o cliente queria algo, a
indústria de bens de consumo ou de serviços se desdobrava para procurar satisfazê-lo. A palavra de ordem era:
“quem manda é o cliente”. No entanto a maiorias das empresas, e dos marqueteiros, pensam que ainda estamos
vivendo na era do cliente.
Kotler sugere no Livro Marketing 3.0, que a partir de 2005 (no Brasil a partir de 2010) começamos a
presenciar o surgimento de uma nova era, onde “valores”, que nunca fez parte da equação, se torna agora o
centro da questão. De acordo com este autor, nesta nova era, as pessoas não querem ser tratadas simplesmente
como consumidoras, mas como seres humanos plenos: com corpo, mente, coração e espírito. Portanto, hoje se o
cliente quiser algo que não for bom para os demais, não for bom para cidade e não for bom para o planeta, NÃO
VALE MAIS.

Mas antes valia!
O Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus, a despeito de não ser um especialista em transportes, trás em seu
livro Um mundo sem pobreza uma interessante observação sobre o comportamento da indústria automobilística
durante a era do CLIENTE: “Durante a década de 1990 e no início do novo século, as empresas automotivas
americanas produziam gigantescos veículos utilitários esportivos (SUVs), que exigem recursos enormes para
serem fabricados, usam grande quantidade de combustível e poluem muito. Mas esses veículos são muito
populares – e muito lucrativos -, e os fabricantes de automóveis continuam a fabricá-los e vendê-los aos milhões.
Os SUVs são ruins para a sociedade, para o meio ambiente e para o mundo, mas a meta fundamental das grandes
fabricantes de automóveis é obter lucro – assim, continuam a fazer algo muito irresponsável socialmente”.
Atitudes como esta da indústria automobilística descrita pelo Professor Yunus, que eram comuns na era do
cliente, são encaradas na era atual como irresponsável socialmente.
Reforçando o que já foi dito anteriormente, hoje se o cliente quiser algo que não for bom para os demais, não
for bom para cidade e não for bom para o planeta, não vale mais. Pois na era dos valores os consumidores locais
se tornaram cidadãos globais. Para Kotler, agora é a vez do Marketing 3.0 – guiado por valores, que tem como
objetivo fazer um mundo melhor. Cada vez mais, os consumidores estão em busca de soluções para satisfazer
seu anseio de transformar o mundo globalizado em um mundo melhor.
Em um mundo confuso, eles buscam empresas que tenham em sua missão, visão e valores a preocupação
com a justiça social, econômica e ambiental. A era dos valores, portanto, abre para o setor de transportes de
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passageiros um leque de oportunidades.
Uma prova disto é a OIT – Organização Internacional do Trabalho, considerar a função “Motorista de
Ônibus” como profissão ecológica ou verde. De acordo com a OIT, os transportes coletivos além de combaterem
a poluição do ar, geram empregos formais, renda e impostos que financiam o desenvolvimento sustentável.
Analisando sob o aspecto mercadológico, podemos dizer que nunca houve um tempo tão propício para a
promoção do transporte coletivo como agora, porque o transporte coletivo contribui para a mobilidade urbana,
para as cidades ser tornarem mais sustentáveis e para o planeta respirar melhor. Isto é VALOR.

Comparação entre Marketing 1.0, 2.0 e 3.0
www.portaldomarketing.com.br

Marketing 1.0

	Centrado no produto
Objetivo

Marketing 2.0

Orientado no consumidor

Vender produtos	Satisfazer e reter clientes

Forças
Revolução industrial
Tecnologia da Informação
			

Marketing 3.0
Guiado por valores

Fazer um mundo melhor
Tecnologia de
uma nova era

Mercado	Compradores em massa	Consumidor com coração	Consumidor com coração,
	Necessidades físicas
e mente
mente e espírito
Conceito chave	Desenvolvimento de produto	Diferenciação

Valores

Função da área 	Especificação do produto
de Marketing		

Missão, visão e valores

Posicionamento do produto
e empresa

Proposição de valor Funcional
Funcional e emocional
			
Interação com
consumidores

Funcional, emocional
e espiritual

Transações um-para-muitos
Relacionamentos um-para-um	Colaborações
		
muitos-para-muitos

Mas e a comunicação?
Pois bem. Após identificar as necessidades, desejos e demanda de seu mercado consumidor, o profissional
de marketing deverá pensar no valor para entregar sua oferta e na satisfação para controlar o sucesso de suas
ações. Kotler (2000, p. 33) diz que: “O produto ou oferta alcançará êxito se proporcionar valor e satisfação ao
comprador-alvo”. O valor aqui não é necessariamente o monetário e sim a razão entre o que o cliente recebe e
o que ele dá.

Benefícios funcionais + emocionais

Valor =

Benefícios
Custos
Custos monetários + custos de tempo +
custos de energia + custos psicológicos
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Nessa hora entra a Comunicação Social. Na hora de entregar valor. Mais precisamente, comunicando que
valor está entregando. Nenhuma ação, entrega de serviços ou lançamento de produtos, poderá ser feita sem
contar com o apoio da comunicação social. É como um restaurante sem clientes. Tudo vai funcionar perfeitamente
para ninguém e, portanto, o negócio não se sustenta. Os clientes não vão adivinhar que o restaurante está à
espera deles.
Na comunicação dos serviços públicos há ainda a necessidade de explicar por quê está entregando
determinado valor já que, muitas vezes a equação entre expectativa e produto/serviço entregue não estão
equalizadas. Algumas vezes encontramos uma expectativa por ônibus confortáveis, limpos, vazios, no horário
desejado e o mais próximo possível da porta de sua casa. Na prática, sabemos que isso não é possível atender.
Se a comunicação social não equalizar essa relação entre serviço oferecido e expectativa teremos um perverso
ciclo de insatisfação, seguida de má avaliação e, em último caso, evasão.
Para não deixarmos de abordar conceitualmente também a comunicação social, partimos de uma definição
simples, vinda do latim onde “comunicare” significa tornar pública alguma informação que é restrita ao autor ou
organização. Desde o princípio dos tempos, a comunicação foi de importância vital, sendo uma ferramenta de
integração, instrução, de troca mútua e desenvolvimento. O processo de comunicação consiste na transmissão
de informação entre um emissor e um receptor que descodifica (interpreta) uma determinada mensagem.
A mensagem é codificada num sistema de sinais definidos que podem ser gestos, sons, indícios, uma língua
natural (português, inglês, espanhol, etc.), ou outros códigos que possuem um significado (por exemplo, as
cores do semáforo o a cor do ônibus), e transportada até o destinatário através de um canal de comunicação (o
meio por onde circula a mensagem, seja por carta, telefone, comunicado na televisão, etc.).
Porém, muitas vezes a comunicação é involuntária. Quando estamos com um semblante “fechado” (cara
feia), muito dizemos sobre nosso estado emocional, momento da vida ou características pessoais. Quando
um palestrante está trêmulo ou suando diante de uma platéia, fica claro sua ansiedade ou nervosismo. E nas
organizações também é assim. Involuntariamente, inadvertidamente ou por falta de gestão, comunica-se
algo sem perceber. Um ônibus lotado, com bancos soltos, uma estação sem segurança, o atendimento pouco
qualificado por um operador de transporte, um assalto no metrô, um trem sujo ou terminal mal cuidado diz muito
ao usuário sobre aquela empresa gestora ou sobre o poder público responsável pelo serviço.
Sobre isso, aliás, versam várias literaturas de diversas áreas do Marketing e da Comunicação (Marketing
de Relacionamento, Gestão de Marcas, Atendimento ao Cliente, Arquitetura de Lojas, Comércio Eletrônico,
Comportamento do Consumidor e outros) exatamente analisando a questão da comunicação involuntária (ou
intencional mas não percebida pelo público como tal) que é um quesito de grande importância na gestão da
prestação de serviços públicos.
As empresas não podem esperar “o alerta da queda de demanda” para então começarem a agir. É preciso
competência técnica para não deixar com que a satisfação do cliente com conseqüente demanda seja o ponto
de partida para promover melhorias no serviço. E essa competência de gestão operacional mas que passa
invariavelmente pelo domínio dos conceitos de Marketing e Comunicação. É preciso comunicar com o cliente de
maneira consistente e constante.
O programa Cidade nos Trilhos da CBTU, premiado pela Bienal de Marketing em 2008 é um exemplo disso.
Com base no conhecimento, informação e discussão do trabalho da CBTU, a empresa convida alunos de diversas
instituições de ensino a conhecerem e estudarem o tema. É um interessante processo de comunicação bem
abrangente sobre a empresa. Mas a comunicação é uma via de mão dupla (a empresa fala com o público e o
público com a empresa) e precisa ser feita de maneira organizada e com muita técnica.
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Cidade nos Trilhos: imagem institucional com base
em conhecimento, informação e discussão
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 Ministério
das Cidades, e decidiu desenvolver um plano de
marketing e comunicação institucional baseado em
três pontos: conhecimento, informação e discussão.
Constatou-se
que
poucas
instituições
brasileiras de ensino em graduação, pós-graduação,
mestrado e doutorado se dedicavam a estudos sobre
o transporte 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 aplicabilidade 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, mestres, doutorandos,
pesquisadores de transporte, os estudantes no final da sua graduação e recém-formados. O tema do
concurso é o transporte de passageiros 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 recebem prêmios em dinheiro. Uma
banca examina os trabalhos, de acordo com os seguintes critérios: ideia central, clareza e qualidade.
A estratégia de divulgação atinge todo o setor metroferroviário, universidades e instituições de
ensino e pesquisa. Há a produção de material impresso de divulgação para mais de 150 universidades
brasileiras, material virtual de divulgação para vários segmentos do público-alvo, palestras de divulgação,
página do concurso na internet, um endereço eletrônico para dúvidas dos candidatos, envio de peças
para a imprensa e ampla divulgação dos vencedores, com seminários das monografias premiadas nas
cidades de origem dos premiados.
Entre os resultados do concurso, destacam-se: 95 monografias nas três primeiras 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.

É o que fez a FETRANSPOR que criou uma Central de Atendimento Unificada garantindo a 88% das
empresas de ônibus filiadas, boas ações de relacionamento com seus clientes a partir da escuta de queixas e da
possibilidade de comunicar o que estava sendo feito para a melhoria dos serviços prestados. Esta experiência
rendeu o Premio de vencedora na edição de 2010 da Bienal de Marketing.

3 4 

A N T P

 SÉ R IE C A D E R N O S T É C N I C O S  V O L U M E 1 1

Completa o cenário destes conceitos a gestão de informação a cerca dos cenários que envolvem a prestação
de serviços públicos, as informações sobre a própria prestação do serviço e a informação que é passada ao
usuário. Atualmente, informar não basta. É preciso informar em tempo. Esse é um desejo cada vez mais presente
nos usuários. Se o usuário está no ponto de parada de ônibus, precisa saber ali, naquele momento, quanto tempo
falta para o ônibus chegar. Ficou para trás o tempo onde disponibilizar o quadro de horários para esse usuário
era sinônimo de entrega de informação. Hoje, a necessidade de informação qualificada é real. E informação
qualificada é aquela que é útil no momento em que o cliente/usuário precisa dela.
Uma atividade que é concomitante à necessidade de informação qualificada é a Assessoria de Imprensa,
que deve ser ao mesmo tempo atuante e atualizada. São diversos hoje os mecanismos e técnicas de gestão e
relacionamento com a imprensa. Esta é um steakholder que exige muita habilidade para que se consiga tirar
proveito da relação. A primeira habilidade está no conhecimento claro do que é notícia que é o objeto do negócio
das emissoras.
Muitas vezes aí está o descompasso entre as expectativas do canal de televisão e da empresa de ônibus.
Um fato ocorrido nas ruas e que envolve uma empresa de ônibus, por exemplo, deve ser avaliado sob a luz dos
conceitos de jornalismo e assessoria de imprensa. A empresa deve buscar entender o que é notícia. Além de
buscar entender a realidade da imprensa é preciso avaliar se o fato ocorrido é significativo, incomum, inusitado
ou inesperado. É preciso avaliar o que as pessoas precisam saber e o que elas querem saber. Assim, muito
provavelmente chegará à conclusão de que um ônibus incendiado, um assalto no metrô, um incêndio na estação
ou uma greve de operadores será notícia veiculada.
A literatura da Comunicação Social é vasta. É ciência humana que requer qualificação. É dinâmica e
envolvente. Como tal muda a cada dia e exige muita competência e atualização dos profissionais mesmo depois
de anos de estudo nas faculdades, pós-graduações e MBAs nas diversas habilitações dessas áreas.
Mas recentemente, um fenômeno mexeu muito com toda a sociedade – a intrnet e com ela as Mídias e
Redes Sociais Face a este fenômeno, é preciso que as empresas se preparem par lidar de forma profissional,
evitando colocar em risco todos os benefícios que podem trazer para as organizações.

Mídias sociais e redes sociais
Um Brasil conectado e a nova realidade da sociedade em rede.
Até pouco tempo no Brasil comunicar-se ou reunir-se em grupo com o objetivo de socializar e dividir
experiências exigia além de tempo, a insubstituível presença física. Este era o princípio para estabelecer contatos
com parentes distantes, reencontrar amigos ou mesmo, pertencer a um grupo específico. Na esteira do rápido
desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico no país nos últimos anos, surgem novas formas de
comunicação, bem como novas maneiras de relacionamento e compartilhamento de conteúdos via Internet.
É praticamente impossível ignorar a importância e a presença marcante das redes sociais, não apenas na
vida dos cidadãos comuns, como em empresas, escolas e outras instituições. Seja para bater papo, disseminar e
compartilhar conteúdo, ou até mesmo para procurar emprego, os atrativos das redes sociais vão muito além da
simples função de juntar pessoas simultaneamente. Prova disso é que de acordo com a pesquisa realizada pela
comScore, empresa especializada em estatísticas do mundo digital, o Brasil é o 7º maior mercado de internet no
mundo e o número de usuários em 2012 cresceu 16% em relação ao ano anterior. No dia 04/02/2013, o Brasil
é citado pelo Wall Street Journal como “a capital da mídia social do universo”, o texto mostra que a cultura
hiper social do brasileiro, combinada ao crescimento das novas faixas de renda média da população, favorece a
expansão das redes de relacionamento baseadas na tecnologia digital de comunicação e informação.
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Central unificada garante a 88% das empresas
de ônibus filiadas à Fetranspor ações de relacionamento
com seus clientes
Em 2008, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado doRio de Janeiro
(Fetranspor) lançou uma central unificada para atendimento aos clientes do sistema, que reúne 212 empresas de ônibus, associadas aos 10 sindicatos filiados. Enquanto o projeto estava tomando forma, a
entidade tomou conhecimento do teor do Decreto 6.523, de 31 de julho de 2008, que estabelecia exigências quanto ao atendimento aos clientes no setor. Apesar de apenas dez das empresas do Sistema
Fetranspor estarem obrigadas a cumprir suas exigências, a Federação adequou todo o escopo da central
para o atendimento às normas estipuladas. No dia em que o decreto entrou em vigor, começava a funcionar a Central de Relacionamento com o Cliente (CRC), com adesão de grande número de empresas (88%).
O sistema funciona por adesão, sem qualquer ônus para a empresa atendida. É assinado termo de
adesão ou parceria, que estabelece direitos e deveres de ambas as partes. As únicas exigências que as
empresas de ônibus precisam cumprir são: determinar uma única pessoa de seu quadro funcional para
atuar como contato da CRC e observar o prazo de resposta às reclamações, de até três dias úteis – dois
a menos do que estabelece o decreto. O atendimento pode ser feito pelo telefone 0800-88861000, por
chat, ou formulário de Fale Conosco, estes últimos, por meio do portal da Fetranspor. Além desses contatos, são registradas também cartas dos leitores dos grandes jornais e reclamações feitas às ouvidorias
de órgãos com os quais foram feitas parcerias para este fim – Detro, Secretarias de Transporte, Alô Alerj,
Disque Denúncia, Ministério Público – e sites especializados, como Reclame Aqui e Elogie Aki.
O serviço permite que sejam feitos registros de reclamações, solicitações de informação, sugestões
e elogios referentes a qualquer das empresas do Estado do Rio (mesmo as que não aderiram ao serviço),
24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive nos feriados. Participam do serviço empresas de caráter
urbano, intermunicipal, de turismo e de fretamento. Atualmente, 189 das 212 empresas filiadas (mais
de 89%) utilizam os serviços da CRC. Ainda não faziam parte as empresas do município de Campos dos
Goytacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro, por estarem envolvidas com o processo de implantação de bilhetagem eletrônica; no entanto, por ocasião da inscrição na Bienal ANTP de Marketing 2010,
a Fetranspor estava em negociação para inclusão
dessas empresas.
O acompanhamento das demandas dos
clientes e das estatísticas pode ser feito por meio
de sistema acessível 24 horas por dia, via Internet
Explorer. Cada empresa ou órgão parceiro tem login e senha únicos, por meio dos quais terá acesso
exclusivamente às informações relativas à sua organização. O sistema também pode ser utilizado
para responder às reclamações do cliente. A Fetranspor avalia que a Central de Relacionamento
com o Cliente (CRC) tem se mostrado uma experiência bem-sucedida, que trouxe ganhos a todas as
partes envolvidas.
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O Brasil está conectado, se posicionando entre os cinco povos que passa mais tempo conectado, segundo
o estudo da ComScore:
1º lugar – Estados Unidos: 									
2º lugar – Inglaterra: 								
35.6h
3º lugar – Coréia do Sul: 							
31.1 h
4º lugar – França: 							
27.5h
5º lugar – Brasil: 						
26.7h

40.9h

Pesquisas comprovam que mais de 90,8% dos usuários que acessam a internet no Brasil fazem parte de
alguma rede de relacionamento, gastando 4,9 horas mensais nestas redes, e 41% dos brasileiros afirmam que só
concretizam um negócio após pesquisar na internet.

Empresa conectada
As gafes e os erros das empresas nas redes sociais costumam repercutir negativamente e se espalhar com
velocidade quase incontrolável. Um deslize nas redes sociais é suficiente para que todos passem a falar do teu negócio.
As quatro regras básicas para sua Empresa entrar nas Mídias Sociais:
1 | Mídias sociais quer dizer permitir conversações.
2 | Você não pode controlar conversações, mas você pode influenciá-las.
3 | Seja social nas mídias sociais. Sua empresa não pode falar apenas dela mesma. Construa relacionamentos,
dê respostas rápidas, seja honesto e sincero, lembrando sempre de que as mídias sociais são um diálogo,
não um monólogo.
4 | Uso do texto nas mídias sociais deve ser de acordo com a linguagem do target. Sempre atento se a forma
de comunicação apropriada é formal, informal ou intermediária.
Segundo o livro lançado em português “A Empresa Conectada”, dos autores Dave Gray e Thomas Vander
Wall, “os clientes estão se conectando e formando comunidades em rede, o que lhes permite compartilhar
informações rapidamente e se organizar em poderosos grupos de interesse. As empresas terão de ser mais
responsivas as necessidades e demandas dos clientes, se quiserem sobreviver”.
De acordo com Gray e Wall, as empresas devem mudar sua forma de pensar para conseguirem se
adaptar. “As empresas devem operar não como máquinas, mas como organismos que aprendem, interagindo
propositadamente com seu ambiente e melhorando continuamente, com base em experimentos e feedback.
Empresas conectadas são redes que vivem dentro de outras redes. Ser eficiente em um mundo conectado em
rede exige diferentes maneiras de pensar e de agir”, definem.
As mídias sociais fazem parte de uma revolução poderosa, influenciam decisões, perpetuam ou destroem
marcas e elegem presidentes. Isto nos leva a concluir que não há como não contemplar as “mídias sociais” no
planejamento de Comunicação e de Marketing. Mas é preciso ter cuidado e estratégia para surfar esta onda,
veja o que diz Gabriel Leite, publicitário e especialista em Marketing Digital: “(...) em meses as mídias sociais
podem te levar ao sucesso, porém em segundos podem te levar ao fracasso. Então é preciso ter muito cuidado
e responsabilidade. Aquela história de ‘meu sobrinho faz pra mim’ já era. Agora a dimensão é outra, ou faz certo
ou é melhor não fazer”.
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O impacto das redes sociais virtuais na operação
da Companhia do Metrô de São Paulo
A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô
busca atender ao significativo crescimento das redes sociais
virtuais e celulares (em especial, os smartphones), e percebe
que esses recursos têm estabelecido 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 demanda por uma comunicação em tempo real, transparente e ágil, inclusive por tomadas de ações imediatas com
o uso dessas novas ferramentas. O Metrô, além de fornecer
informações de interesse público nas redes sociais, reformulou sua política de relacionamento de modo a atender prontamente às comunicações enviadas pelos usuários tanto por
estas plataformas como por torpedos via celular. Com o foco
na interação com os usuários, para atender as 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 primeiras experiências com o uso das redes 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 intervenções urbanas em função das obras de expansão, campanhas institucionais e eventos. Mais tarde, em maio de 2011, o foco foi deslocado para o relacionamento direto com o cliente. “Além
disso, esse meio passou a veicular um conjunto de orientações para o uso do sistema metroferroviário e
cidadania”, destaca o relatório.
Um novo fluxo de processo foi elaborado de modo a atender imediatamente as comunicações enviadas pelos usuários via SMS ou através de redes sociais: respostas aos problemas de segurança pública, limpeza e manutenção de trens e equipamentos de estação.
Entre as ações com as novas tecnologias está o SMS-Denúncia, serviço dedicado ao recebimento
de mensagens via celular 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 cadastramento prévio.
Houve ainda a aproximação com ativistas, entusiastas do transporte sobre trilhos e demais questões ligadas à mobilidade urbana (ciclistas, urbanistas, ‘metrofãs’ etc.) e com os usuários mais ativos nas
redes sociais. Foram convidados para participar de visitas técnicas e de reuniões regulares 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 antecipação de tendências de
comportamento, gerando inteligência competitiva no relacionamento com o usuário. Trabalhos foram
desenvolvidos a fim de melhorar a identificação e classificação dos perfis dos usuários conforme seu
poder de influência e também monitorar os ‘hot-topics’ ou seja, os assuntos com maior potencial de
repercussão e impacto na imagem da marca Metrô”.
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SAC 2.0
Para implantar o SAC 2.0 em sua empresa é preciso entender que hoje o consumidor tem “cara”, nome,
apelido, e-mail e é membro de várias redes sociais. Sua voz ecoa em todas as direções da web atingindo milhares
de pessoas e se você não estiver atento e preparado para responder, a crise pode vir “sem freio de mão”.
É necessária uma mudança da maneira de se trabalhar dentro da empresa para melhor atender o consumidor.
Práticas já utilizadas logicamente não devem ser abandonadas ou esquecidas: bom atendimento no pré e pósvendas, bom treinamento de funcionários, cordialidade, atenção, rapidez assim como as ferramentas do SAC via
telefone ou e-mail. A essas poderá ser agregada a nova prática do SAC 2.0 onde a equipe responsável estará apta
para conversar direta e diariamente com o consumidor através das ferramentas da web 2.0.
Responda as reclamações on-line de forma rápida, sucinta e educada. Na maioria das vezes, as empresas
postergam, na esperança de que o problema simplesmente desapareça. Na maioria das vezes, ele apenas piora.
As empresas devem responder aos ataques on-line com a verdade. Se o reclamante estiver errado, diga isso
claramente, sem qualquer toque de moralismo. Se sua empresa estiver errada, admita e prometa agir melhor – e
cumpra a promessa. Defenda seu ponto de vista e deixe que o bom-senso dos ouvintes desvende os fatos. Afinal,
41% dos brasileiros afirmam que só concretizam um negócio após pesquisar na internet.

Eles já estão falando sobre você
O controle da marca não existe mais. O comportamento do consumidor sofreu mudanças com a internet,
deixando de ser um simples receptor da comunicação para se tornar retransmissor e formador de conteúdo. Ouça
bem: cada pessoa com um computador e um pouco de habilidade tem as ferramentas para fazer suas opiniões
sobre uma marca serem ouvidas por outras pessoas. Elas já estão falando sobre você. O controle da mensagem
é uma ilusão, desista.
Seus funcionários estão falando sobre você no Facebook e no Orkut, em grupos fechados para fazer isto
em paz, ou seja, você já não tem mais controle sobre a sua marca, o que você deve fazer é entrar na conversa e
tentar influenciá-la. Seus clientes enviam e-mails, usam o Twitter e o MSN para falar da experiência com a sua
marca. Você não tem controle. Você deve entrar na conversa, pois você poderá ao menos influenciar o que está
sendo dito.

Redes sociais X Mídias sociais
Várias pessoas confundem os termos redes sociais e mídias sociais, muitas vezes usando-os de forma
indistinta. Eles não significam a mesma coisa. O primeiro é categoria do último, isto é, sites de relacionamento
(redes sociais) fazem parte das mídias sociais.
Redes sociais são ambientes cujo foco é reunir pessoas, os usuários criam exposição do seu perfil com
dados como fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros usuários, criando listas de
amigos, grupos e comunidades. Exemplos de redes sociais são: Facebook, Orkut, Google+ e Linkedin.
Mídias sociais é o termo guarda-chuva para todos os sites na internet construídos para permitir a criação
colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações em diversos formatos, tais
como: Twitter, Youtube, Slideshare, Flickr, Pinterest, Tumblr.
M A R K E T I N G
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Algumas das principais redes e mídias sociais:
Em outubro de 2003, um estudante do segundo ano de Harvard chamado Mark Zuckerberg criou
o Facebook, uma rede social que começou como um site exclusivo para estudantes da Harvard.
Lentamente, o site foi permitindo a participação de outras faculdades. Finalmente, em 2006,
qualquer pessoa com um endereço de e-mail poderia se inscrever. Desde 2011, o Facebook se
mantém na liderança da rede social com mais usuários ativos no mundo, e o Brasil ocupa o 2º
lugar entre os países que mais acessa, segundo o estudo da ComScore. Globalmente, o tempo
médio gasto no Facebook caiu 2% até setembro de 2012, para 361 minutos mensais por usuário, comparado com
o mesmo período do ano anterior, de acordo com uma pesquisa da ComScore. No Brasil, o tempo gasto na rede
social de Zuckerberg aumentou 208% para 535 minutos mensais. O número de total de usuários ativos divulgado
pelo Facebook no início de 2013 foi de 1,06 bilhão de pessoas, sendo 44 milhões de brasileiros presentes na rede.

O YouTube foi criado em 2005 por dois ex-funcionários do eBay, Steve Chen, 27, e Chad Hurley,
29, e em pouco tempo conquistou mais de 100 milhões de consultas diárias. A proposta do
YouTube é armazenar uma grande variedade de conteúdo audiovisual: trechos de filmes,
programas de TV, novelas, seriados, comerciais e clipes de música, assim como conteúdo
amador, funcionando como um “vídeo blog”. O Brasil ocupa o 2º lugar entre os países que
mais acessa o Youtube, segundo a ComScore. O diretor de parcerias de conteúdo do Youtube
na América Latina afirma que: “Os brasileiros têm essa paixão por compartilhar informações, compartilhar fotos.
E, com a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos chegando ao país, em breve o conteúdo brasileiro estará se
espalhando mais, pois há muita curiosidade sobre o Brasil”.

O Twitter é o principal microblogging, que limita as mensagens a 140 caracteres. A regra na rede social
é não ser prolixo, é necessário expressar o que deseja em poucas palavras. Como já dizia Seth Godin:
“Se você não consegue expressar sua posição em oito palavras ou menos, você não tem posição”.
Empresas utilizam microblogs para criar um canal de comunicação direto com o consumidor, se
disponibilizando para tirar suas dúvidas e auxiliá-lo na solução de problemas. Essa resposta que
a empresa oferece ao consumidor é muito importante para que este possa desenvolver uma confiabilidade maior,
e assim ser um dos responsáveis por beneficiar a imagem das empresas dentro da rede. Mas antes de entrar no
Twitter, siga estas questões: Quem vai ter a responsabilidade pela conta no Twitter? Você está preparado para
responder e agir a tempo? Timing é essencial. Twitter não é um monólogo, e sim um diálogo, portanto torne-se
parte da comunidade junto com seus seguidores. Em 2013, atingiu 9 milhões de usuários brasileiros.

Lançado em maio de 2003, o Linkedin é um site que busca a criação de redes sociais voltadas
aos negócios, diferente de sites de relacionamento pessoal. Trata-se de uma excelente mídia
social para ser utilizada no desenvolvimento de networking profissional ou de sua empresa,
contribuindo para a localização de novos colaboradores, parceiros e clientes. O Linkedin é
uma espécie de currículo profissional, em que consta sua posição atual, os cargos exercidos,
escolaridade, sites de interesse, sites de empresas, e seu blog. Foi lançado em português em 2010 e em 2013
atingiu 8 milhões de usuários brasileiros.
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O Ask.fm é uma rede social de perguntas e respostas. Esse tipo de plataforma é uma espécie de
SAC 2.0 para as empresas, que podem responder as dúvidas e críticas de seu cliente em tempo
real. Fundando em 2012, o Ask.fm virou febre no Brasil. Possui cerca de 8 milhões de usuários no
Brasil, segundo a pesquisa da Comscore. Além disso, grande parte dos usuários possui menos
de 18 anos (e mais que 13 anos – idade mínima para criar uma conta na rede).

Fundado em 2006, o Slideshare retrata-se de uma comunidade de compartilhamento de
apresentações (pública ou privada) utilizando formatos como: Power Point, PDF ou Open Office.
Qualquer um pode encontrar apresentações sobre seu tema de interesse, as quais podem ser
marcadas, transferidas ou incorporadas em sites ou blogs e está disponível em 11 línguas.
Segundo o Slideshare, mais de 50% dos visitantes têm um mestrado ou doutorado. Mais de 50%
são gerentes, gestores ou profissionais com uma influência importante sobre a compra.

O Orkut é uma rede social gratuita do Google que permite que os usuários se relacionem por
meio de recados e depoimentos. As pessoas que participam do Orkut podem compartilhar
suas fotos, vídeos e músicas favoritas, além de criarem e acompanharem comunidades sobre
diversos assuntos. Criada 2004, o Orkut rapidamente ganhou popularidade no país. Inicialmente
com acesso restrito, os convites para o novo serviço social eram disputados e, muitas vezes,
vendidos pela Internet. Criada pelo engenheiro Orkut Büyükkökten, a rede social dominou o mercado brasileiro
durante muitos anos como o serviço mais acessado da sua categoria, mas perdeu espaço para o Facebook, que
agora detém a liderança no segmento no país. Em 2013, atingiu 12 milhões de usuários brasileiros.

Foursquare é uma rede social baseada na geolocalização onde seus usuários, pelos seus
smartphones, fazem “check-in”, opinam ou compartilham - inclusive em outras redes sociais
- os locais em que estão. O serviço pode ser acessado tanto pelo site quanto pelo app de
celular, que detecta, pelo GPS do seu telefone, a sua localização e te mostra os locais nas
proximidades. O Brasil é o 3º maior mercado do Foursquare e em 2012, atingiu 20 milhões de
usuários e 2 bilhões de check-ins.

Rede social de compartilhamento de imagens, o Pinterest está sendo cada vez mais utilizado
por empresas em busca de exposição para seus produtos. Tanto marcas de médio como de
pequeno porte têm perfil no site. No Brasil, em 2012 já eram mais de 360 mil usuários em abril,
número expressivo se comparado aos 42 mil de janeiro, segundo dados da ComScore.

Em 2011, o Google+ foi liberado para ser acessado por qualquer pessoa, desde que tivesse
conta no Google. Os principais benefícios são relacionados ao hangout, recurso que permite
fazer vídeo-chamadas entre usuários da rede, permitindo atividades como desenhar, editar
imagens e documentos simultaneamente. O Brasil é o terceiro país em acessos ao Google+,
possui 1,4 milhões de usuários no Brasil, justificado pelos perfis agregados nas contas geradas
no Orkut, Youtube e Gmail.
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O Flickr é o maior serviço de comunidade voltado para imagens digitais do mundo e é considerado
por especialistas como canal de imagens que conta com o melhor acervo de fotos da internet.
Apenas no Brasil, em 2013 o Flickr já conta com mais de 1,7 milhão de usuários por mês que
postam diariamente cerca de 70 mil imagens.

O Tumblr é uma espécie de blog que permite compartilhar diversas publicações, como
imagens, vídeos, gifs animados, textos e citações, etc. Também permite criar uma rede de
compartilhamento com outros usuários e sincronizar atualizações com outros sites sociais,
como o Facebook e o Twitter. De acordo com a pesquisa da Comscore, em 2013 o Tumblr atingiu
6 milhões de usuários no Brasil.

O Instagram é uma rede social para compartilhamento de imagens. Oferece diversos filtros para
deixar as imagens com um visual diferente. O diferencial da rede não é usar a fotografia como
modo de retratar a realidade, mas sim como forma de expressão artística. Os usuários podem
e devem usar a criatividade. O aplicativo de fotos mais famoso do iPhone (eleito o melhor da
AppStore em 2011, com 27 milhões de downloads), disponível para smartphones com o sistema
operacional Android, em 2013 tornou-se disponível na versão para o navegador Google Chrome. Comprado pelo
Facebook, o aplicativo virou febre por causa da instantaneidade da captura e compartilhamento de fotos entre
amigos.

Mobile
O Google anunciou que já em 2013 a busca através do mobile será maior do que no desktop e 20% do
consumo de internet em todo mundo se dá através de aplicativos. O AngryBirds é o jogo mais jogado em toda a
história, todos os dias as pessoas jogam 570 ANOS de AngryBirds (você não leu errado, 570 ANOS!).
Qualquer smartphone hoje tem mais poder de computação que todos os computadores do mundo dos anos
70 e você passa mais tempo com seu smartphone do que com qualquer outra pessoa. No Brasil, em 2013 teremos
mais de 50 milhões de smartphones no Brasil e 80% das pesquisas mobile no Google do Brasil são buscando
algum produto ou serviço. O Brasil já é um dos focos do mobile juntamente com a China. O potencial do mobile
no Brasil é tanto que o Firefox OS (sistema operacional mobile do Mozilla) será lançado primeiramente aqui.
Outra tendência que vem alertando e mudando a forma de comunicar, comprar e vender, é o
“Everywherecommerce”. Qualquer lugar é lugar para comparar, comprar e divulgar graças ao mobile! Sendo
que 30% dos consumidores brasileiros já mudaram de opinião “do que comprar” e “onde comprar” dentro de
uma loja após pesquisa pelo smartphone/tablet. É importante ter um site em versão mobile, adequar serviços e
buscas ao mobile e pensar mobile é agora, não no futuro.
Esse instigante cenário das mídias e redes sociais obviamente impactam o setor de transporte público no
Brasil. E o Metrô de São Paulo sabe bem disso. Criou um canal de comunicação atualizado via redes sociais para
fomentar o relacionamento com os clientes via móbile ou computadores. Em seguida buscou avaliar os impactos
das redes sociais virtuais na operação da companhia. A experiência trouxe também para o Metro SP uma vitória
na Bienal de Marketing.
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A Implantação do Cartão BOM nas Redes Sociais
Case apresentado no workshop “Social Media in public transport:
The closest dialogue with our customers?”, organizado pela UITP – International Association of Public
Transport, que ocorreu em Michelin, na Bélgica no dia 07 de março de 2013.

DESAFIO
Enquanto o Cartão BOM atingia 4 milhões de cartões, a marca já era assunto nas Mídias Sociais. Mas o
BOM não se posicionava e nem interagia com este Público Online.
SOLUÇÃO
Vimos que a solução seria gerar conteúdo relevante para conectar a marca aos clientes, criar canais oficiais para dúvidas, reclamações, solicitações e monitorar as menções nas Mídias Sociais.
ETAPA 1
O departamento de marketing do Cartão BOM buscou a aprovação
do Conselho Diretor para participar das Mídias Sociais e em seguida foi inserido no plano de comunicação do Cartão BOM o
projeto “Cartão BOM nas Mídias Sociais”, sem abandonar as
mídias convencionais.
A despeito de muito importante em nossos dias, o marketing digital não é absoluto. Devemos pensar sempre na integração das
mídias online e off-line, também chamada de cross media.
ETAPA 2
O departamento de marketing do Cartão BOM chegou à conclusão que era necessário
ção de uma Consultoria Digital especializada, que foi a Gaia Creative, para ajudar na:
- definição de uma linha editorial para as mídias sociais;
- seleção das mídias adequadas;
- publicação de conteúdo de forma relevante.

a contrata-

ETAPA 3
Foi criado o conceito
de “Construção do Mundo BOM”.
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Com base neste conceito, a Agência Digital contratada publica diariamente nas mídias sociais,
notícias sócio-culturais tais como: dicas de programas culturais, esportivos e de entretenimento em São Paulo e Região Metropolitana, gratuitos ou de valor acessível. Dicas sustentáveis,
eventos de educação e notícias de emprego
também fazem parte das publicações.

ETAPA 4
Foram definidas as Mídias Sociais em que o Cartão BOM estaria presente com perfis de empresa:
O Cartão BOM faz anúncios promocionais periódicos no Facebook para o crescimento na rede e também faz sorteio de
ingressos de programas culturais para incentivar as pessoas
a frequentarem sua fanpage.

ETAPA 5
Quando se tem presença nas mídias sociais, é natural que este canal também se torne um novo canal de
atendimento a clientes e usuários. Conforme orientação da Agencia Digital, tornou-se necessário contratar um profissional de marketing digital do Cartão BOM, alocado dentro da estrutura física do Cartão
BOM.
Portanto quando os clientes interagem com perguntas, dúvidas ou sugestões, a resposta sempre é dada
pelo profissional interno e não pela Agência Digital, que se responsabiliza pela construção dos conteúdos, monitoramento e métricas.
Outra função importante deste profissional é assegurar junto a Agencia Digital se a estratégia de presença nas Mídias Sociais está sendo executada conforme o planejado e se as imagens dos perfis nas mídias
e os exemplos de conteúdos publicados estão sempre relacionados à Construção de um Mundo BOM.
ETAPA 6
O departamento de marketing do Cartão BOM primeiramente buscou engajar os
colaboradores internos, através da conscientização do acesso às mídias sociais.
Para tanto, foram realizadas palestras com os funcionários onde o CEO da Agencia
Gaia Creative, Prof. Gil Giardelli (que também é professor de Mídias Digitais da
ESPM) abordou o tema sobre a “Inovação digital em rede”, apresentou todas as
Mídias Sociais que o Cartão BOM estaria presente e ao final foi distribuído um
manual de boas práticas nas Mídias Sociais, feito especificamente para os colaboradores do Cartão BOM.
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ETAPA 7
Após os colaboradores estarem engajados, foi realizada a Campanha de Lançamento do BOM nas Mídias Sociais para o público externo. Esta campanha contou com peças de busdoor interno (adesivo
no vidro traseiro interno), busdoor externo (adesivo no vidro traseiro externo), bem como adesivo A2 (vidro traseiro interno) veiculado
nos ônibus da frota Metropolitana das 45 Empresas Operadoras de
Ônibus.

Além disto, foi enviado e-mail marketing
para a base de mailing do Cartão BOM
Pessoa Física e Pessoa Jurídica,
totalizando 400 mil e-mails cadastrados.

EXEMPLOS DE AÇÕES NAS REDES SOCIAIS
Um exemplo de ação realizada no Facebook foi o Concurso Cultural “BOM
no Teatro”, para o sorteio de ingressos de uma peça de teatro. O período
de duração da ação foi de sete dias e obteve a participação de 300 pessoas
que enviaram frases criativas, sendo que dois ganhadores foram premiados
com ingressos para o Musical. Foi também enviado e-mail marketing para
a base de mailing do Cartão BOM, criado uma Aba no Facebook e apoio na
divulgação em outras Mídias Sociais.
Para o Cartão BOM mais do que estar nas mídias é importante se relacionar de forma mais próxima com os clientes, oportunizando a realização de
ações off-line e online, como a utilizada na comemoração do Dia da Mulher.
Foram mais de 300 rosas distribuídas nos terminais operados pela Metra
(Corredor Metropolitano ABD), que sensibilizou mulheres que estavam de
passagem pelos locais da ação, gerando um engajamento nas mídias sociais também com a divulgação do vídeo.

Confira o vídeo “Ação BOM no Dia Internacional da Mulher – Homenagem às Mulheres”, na página oficial do cartão BOM no YouTube http://www.youtube.com/watch?
v=jgqA9pqN9LE&list=TLDIBr_1AstCY
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EXEMPLO DE ESTRATÉGIA INTEGRADA DE MARKETING – ONLINE / OFF-LINE
Um exemplo de campanha de marketing onde as mídias off-line e online trabalharam de forma integrada foi durante a campanha chamada “BOM nos Trilhos”, onde através de mídias off-line clássicas como
cartazes, busdoor, etc. se anunciava a novidade de que o Cartão BOM
agora era aceito também nas Estações do METRÔ e da CPTM...
...e através das mídias online, se detalhava a novidade informando
diariamente através das redes sociais e Site, quais Estações estavam
sendo implantadas e quais as datas.

RESULTADOS
O perfil do público alvo nas mídias sociais é de clientes e usuários do Cartão BOM e apreciadores da
marca, jovens e adultos que trabalham, estudam ou moram na RMSP.
Os relatórios de métricas enviados mensalmente pela Agência Digital mostram que o Cartão BOM está
crescendo rapidamente nas redes. As métricas registraram em Agosto/2013 mais de 55 mil usuários,
sendo que o impacto do conteúdo publicado nas mídias alcançou cerca de 2 milhões de pessoas.
As ferramentas de monitoramento utilizadas pela área de métricas da Agencia Digital para o Facebook e
Twitter são: Scup, TweetReach, Crowdbooster, TwitterCounter e o próprio Facebook.
O relacionamento com os clientes e usuários tem sido fortalecido, possibilitando a interação e colabora-
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ção dos usuários diante do conteúdo publicado em nossas Mídias Sociais, bem como agilidade de atendimento às sugestões, reclamações ou solicitações referentes ao Cartão BOM feitas na rede. A estratégia
de presença efetiva e relevante nas redes sociais vem tornando o Cartão BOM um dos grandes cases
de presença nas mídias sociais no setor de transportes na América Latina, motivando-nos a melhorar
sempre.
Os resultados de satisfação têm sido percebidos internamente e externamente. De dez publicações diárias feitas pelos usuários em nossas mídias relacionadas a dúvidas ou reclamações, passamos a ter
aproximadamente cinco publicações diárias. Os clientes e usuários que interagiam com o Cartão BOM
por outros canais, agora também têm interagido através das mídias sociais, justamente por obterem um
atendimento rápido.
NOVOS DESAFIOS
O crescimento nas Mídias Sociais motivou o Cartão BOM
a desenvolver um aplicativo para consulta de saldo do
Cartão BOM pelo Facebook, se tornando assim, mais uma
forma de atender a uma das maiores demandas no Call
Center, a consulta de saldo, através de uma ferramenta
prática e útil aos usuários que e estão na Rede.
O departamento de marketing do Cartão BOM junto com
a Agência Digital está trabalhando no desenvolvimento
de uma rede interna de relacionamento, através da plataforma NING, chamada de Grupo BOM.
Também está sendo revitalizado o Site do cartão BOM,
para deixá-lo mais moderno, interativo e parecido com os
perfis desenvolvidos para as Mídias Sociais.
RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
O Cartão BOM foi convidado pela UITP – International Association of Public Transport para apresentar
o seu case de presença nas Mídias Sociais no workshop “Social Media in public transport: The closest
dialogue with our customers?” que ocorreu em Michelin, na Bélgica no dia 07 de março de 2013.
Neste evento foi exibido um vídeo preparado pelo departamento de marketing do Cartão BOM que detalha toda a estratégia de implantação do Cartão BOM nas Mídias Sociais, que pode ser visto em português
através do link: http://youtu.be/mJpWKzejCz4

Roberto Sganzerla
Assessor de Comunicação & Marketing do SETPESP, do CMT – Consórcio Metropolitano de Transportes
e da AUTOPASS (empresa gestora do cartão BOM).
Mestre em Liderança pela Andrews University - Berrien Springs, MI – USA
MBA em Gestão de Negócios e Liderança
Pós-Graduação em Marketing
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Conclusão
Diante desse apanhado conceitual e de exemplos em relação à Marketing e Comunicação, podemos perceber
que essas áreas não mais podem estar alocadas como meras seções, departamentos, salas ou áreas dentro das
organizações. Elas precisam de fato estar ligadas aos centros de decisão estratégica das organizações. Afinal,
essas áreas acabam se tornando sinônimo da gestão do negócio.
Interessante observar também que são áreas que se desenvolveram em todos os aspectos nos últimos anos.
Desde a vasta bibliografia como as exigências necessárias para se capacitar nessas áreas. Não mais o sobrinho
que é bom de informática e faz bons cartazes para afixar nos corredores da empresa ou a filha que entende de
propaganda e pensa ações para os funcionários e clientes e sim profissionais que passaram por muitos anos de
estudo nessas em faculdades e MBAs que são referência no Brasil. As empresas estão enxergando isso e a “cara”
do nosso setor já está mudando. Há muito a fazer ainda mas já é um ótimo começo.
E na gestão do transporte público é preciso ter atenção para o fato de que a cada dia que passa o usuário
tem mais “opção”. Razoável ou não, tem opção. Isso significa ter acesso a credito para financiar uma motocicleta,
significa oferta de emprego para optar em trabalhar perto de casa, significa usar mais a bicicleta, significa trocar
o trem pelo ônibus ou o ônibus pelo trem, significa fazer parte do universo que movimentou a comercialização
de 3,6 milhões de automóveis novos comercializados somente em 2012. Sem considerar, como vimos durante a
Copa das Confederações da Fifa no Brasil em 2013, a opção por manifestar ativamente por melhorias.
Peter Druker, um dos maiores pensadores da administração em nosso tempo, já havia profetizado: “Em
alguns séculos, quando a história de nossos dias for escrita com uma perspectiva de longo prazo, é provável que
o fato mais importante que os historiadores destaquem não seja a tecnologia, nem a Internet, nem o comércio
eletrônico. Será uma mudança sem precedentes da condição humana. Pela primeira vez, literalmente, um número
substancial e crescente de pessoas tem escolhas. Pela primeira vez, elas gerenciam a si mesmas.”
Não estamos vivendo apenas uma mudança de época e sim uma época de grandes mudanças.
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4
ENSAIOS SOBRE MARKETING
“Talvez os sentimentos contidos nas páginas seguintes ainda não estejam suficientemente em voga
para obter aprovação geral; um hábito antigo de não conceber algo como errado lhe confere uma
aparência de certo, e de início faz surgir um formidável brado em defesa do costume. Mas o tumulto
logo passa. O tempo produz mais conversões que a razão.” 1 – p.9

Suzy Balloussier
Jornalista, Assessora de Relações Institucionais da FETRANSPOR
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado do Rio de Janeiro – RJ.

Marketing: surfando tendências

M

arketing... Que marketing? Por que marketing? Quando marketing? Como marketing? A perspectiva que
pretendo imprimir neste artigo parte do ponto de vista de uma jornalista. Cabe então a pergunta: que
contribuição uma jornalista e historiadora pode trazer a uma publicação sobre marketing, onde profissionais
e especialistas da área já responderam com competência e maior propriedade às perguntas que proponho?
Sob a ótica do jornalismo, temos uma visão melhor, um vislumbre mais humano, desta personagem conhecida
como opinião pública. É sobre ela e para ela que contamos nossas histórias. Portanto, ao mesmo tempo em que
procuramos entendê-la – capturar o zeitgeist, diriam os filósofos – ao retratar seus dramas, suas manifestações,

suas aspirações e expectativas, também tentamos informá-la, conformá-la, formá-la – um forma mentis.
Formar opinião é, antes de tudo, fazer uso das palavras – até mesmo quando traduzidas em imagens. Fazer
uso da retórica em diferentes formas de discurso para atingir e formar a opinião. Retórica é, desde Aristóteles,
a capacidade de identificar, em cada caso, a via que conduz à persuasão (peithó), destino final da retórica.
É através das palavras e das imagens que se forma uma mentalidade. Para persuadir, é preciso pôr em ação
potências poderosas, como a imaginação e as paixões, via que se apresenta a partir da Teoria dos Afetos: ensinar
(docere) para deslumbrar (delectare) e mudar pela emoção (movere).
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Também é necessário empregar um modo próprio de falar e de escrever para cada estilo2, e ainda adotar
um modo social não só de falar de (que crie verossimilhança), como também um modo de falar para um público
específico. Para persuadir, é preciso conhecer o assunto sobre o qual vamos falar, é determinante empregar um
modo adequado de falar, mas é imperativo conhecer seu público.

Metodologia rede Embarq

influência

Alta influência
Baixo interesse

Envolver

Alta influência
Alto interesse

Aproveitar

Comunicação

Plano individual de comunicações para cada grupo

Mensagem pensada para cada grupo

Mensagens especiais para cada grupo

Atualização do estágio do projeto

Comunicação direta e cruzada

Oferecer interação com o projeto

Manter Informado de modo regular e frequente

Informação resumida, exceto quando
necessite mais detalhes

Alto nível de detalhe

Inclui o grupo nas reuniões

Informação específica

Baixa influência
Baixo interesse

Monitorar

Requerir uinteração

Baixa influência
Alto interesse

Informar

Monitorar o interesse/nível de atividade

Atualizações específicas e regulares

Considerar uma possível
troca de classificação

Mensagens específicas para cada grupo
Médio nível de detalhe
Pouca ou nenhuma interação
Dar conhecimento do andamento do projeto

INTERESSE

Para isso é preciso conhecer seu público. O Conheça-te a ti mesmo, do ponto de vista empresarial, significa
conhecer seu negócio, mas sobretudo conhecer seu público, ser capaz de adequar a prestação de seu serviço aos
desejos do seu consumidor e ao mesmo tempo equilibrar os custos.
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O QUE AS RUAS DIZEM PARA OS PROFISSIONAIS
QUE FAZEM O MARKETING DO TRANSPORTE
Silvio Rabaça | Jornalista
No mundo do jornalismo, um artigo é um texto assinado, opinativo ou interpretativo, que analisa
um determinado assunto momentoso. Em geral, trata de um fato que já virou notícia, e deve procurar
esclarecê-lo ao público leitor, da maneira mais fundamentada possível, considerando a relevância que o
assunto assumiu perante a opinião pública.
Se fosse escrever este artigo há um mês, certamente a perspectiva teria sido diferente, assim como
minha noção subjetiva do que seria mais relevante dizer. Todavia, como sugere o slogan de uma rádio de
notícias, “num instante, tudo pode mudar” e, sendo assim, torna-se praticamente impossível, pelo menos
para mim, tratar o tema proposto – o marketing no transporte público – sem abordar as manifestações
contra os aumentos nos preços do transporte público, incentivadas pelo Movimento Passe Livre, em
diversas cidades brasileiras.
E não consigo por um motivo muito simples: não é possível fazer marketing sem considerar a
percepção do cliente. É o que dizem os melhores manuais, que repetem exaustivamente que é preciso
colocar o foco no cliente, começar a compreender suas expectativas e responder às suas necessidades.
Talvez seja pertinente indagar se as manifestações ocorridas em várias cidades brasileiras
expressam a percepção da sociedade sobre os serviços de transporte, mas seria de uma profunda
incoerência ignorar o que elas vêm exprimindo sobre a qualidade dos serviços prestados, assim como
as expectativas que revelam. Que me perdoem o clichê: não é na crise que surgem as oportunidades?
Então, mais um motivo para se tratar o assunto.
Em excelente artigo publicado na Folha de São Paulo, no dia 13 de junho de 2013, sob o título “Por
que estamos nas ruas?”, dois estudantes, um jornalista e um professor, todos militantes do movimento,
tiveram a coragem de defender a desconcertante utopia da “tarifa zero”, a qual, diga-se de passagem,
já tinha sido postulada, hipoteticamente, por um economista do BNDES, em outro artigo no mesmo
jornal – o que, para mim, comprova que a proposta não é tão desconectada da realidade como os mais
apressados podem supor.
Posições ideológicas à parte, com suas idiossincrasias em relação ao capital e críticas à forma da
“mercadoria”, eles expuseram o argumento que não quer calar: por que não dividir os custos do sistema
por todos os que dele se beneficiam? Este argumento não é novo, é verdade, mas nunca foi exposto de
forma tão legítima.
Nada mais lúcido e sereno, portanto, em um país onde, com raras exceções os transportes públicos
são quase inteiramente custeados pelo preço das passagens. O prefeito Fernando Haddad se remeteu
a este fato, ao lembrar que, em outras cidades, os custos são divididos pelo setor produtivo, pelos
governos e pelos passageiros quase igualmente.
Nada mais direto e incisivo, para mostrar aos tomadores de decisão que o modelo precisa mudar;
que os preços das passagens não podem continuar a ser o principal balizador da qualidade dos serviços.
Ora, qualquer cartilha também diz que é atribuição do marketing estabelecer parâmetros para a
política de preços, e os subsídios são uma forma de tornar os preços mais competitivos, de modo a
atrair os usuários do carro particular. Como querer um marketing eficiente e uma ampla abordagem da
qualidade, sem tocar neste ponto tão sensível?
Como já dizia um velho mestre, engenheiro aposentado da Prefeitura do Rio: “tarifa é o resultado de
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um cálculo técnico, preço é uma decisão política”. De tão clara e cristalina a proposição, no entanto, chega
a ser estarrecedor constatar que, por maiores as diferenças operacionais entre as cidades brasileiras, os
preços praticados nos transportes públicos variem tão pouco.
Pode-se alegar que não é bem assim, que, em Recife, por exemplo, o preço é consideravelmente mais
baixo. Mas o fato é que há certa emolução, entre as diversas autoridades públicas, na tomada de decisões,
como se prefeitos e governadores Brasil afora estivessem premidos por um mesmo sentimento: o de não
serem cobrados por onerar excessivamente a população.
O fato é que os preços dos transportes públicos vêm onerando a população mais necessitada. Há 10
anos o IPEA já alertava sobre o peso das tarifas de transporte e a exclusão social que promoviam.
Na definição da UITP, principal organização mundial dedicada ao tema da mobilidade urbana, o
marketing em transporte, é “o desenvolvimento direcionado do relacionamento entre a companhia e seus
clientes ou mercado, no qual o negócio, na medida do possível, cria as condições para fazer os clientes
quererem usar, tanto quanto possível, o serviço oferecido”.
Como organização mundial, que se pauta pela sustentabilidade, a UITP defende uma maior
integração entre os diferentes agentes do transporte público “para prover uma verdadeira alternativa
aos modos de transporte privado”. Virou bordão a frase do ex-prefeito Enrique Peñalosa, segundo a qual
“cidade desenvolvida não é aquela em que os pobres andam de carro, mas aquela em que os ricos usam
o transporte público”.
O postulado faz todo sentido, mas soa distante, e algo esotérico, aos olhos dos brasileiros mais
descrentes. Os manifestantes vêm renovar a crença de que é possível mudar. Não dá mais para os gestores
públicos continuarem a administrar projetos voltados para 20% da população que possuem carros
particulares. Já não é mais possível, tampouco, perpetuar o falso dilema: só substituir o carro pelo transporte
público quanto este mudar de patamar e oferecer mais qualidade, de preferência atendendo de porta a porta.
Os transportes públicos não podem mais ser a expressão da “cidade partida”. São utilizados, às
vezes, por até 90% dos cidadãos, respondem por mais da metade dos deslocamentos motorizados, mas

Ainda sobre a contribuição que o jornalismo pode dar tanto à reflexão sobre o marketing quanto
ao planejamento de marketing, se entendermos que marketing – a ação de fazer mercado – se sustenta
na observação e análise de indicadores para a projeção de tendências, não podemos imaginar melhor
indicador do que a voz da opinião pública. Ouvi-la, entendê-la, repercuti-la são tarefa e ofício do
jornalista, que, sabendo fazer uso destas habilidades, será hábil em identificar tendências.
As tendências são para o marketing como as marés para os surfistas. Todo surfista sabe que, se
nadar contra a maré, não vai chegar a lugar algum, mas, se seguir a maré, você vai longe e surfa as
melhores ondas.
Há ainda uma segunda dimensão do jornalismo, que coloca em perspectiva a opinião pública:
o tempo. O tempo para o jornalista se traduz como atualidade, “furo”, fechamento, primeira página,
“barriga”... Nosso tempo é o hoje, o aqui e agora... é tempo e também é espaço, onde se investigam
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continuam sendo o patinho feio que só atrai os clientes que não têm a opção do automóvel.
Não se pode negar que há um olhar atento para abordagens inovadoras no marketing do transporte
público, vindas de órgãos gestores, operadores e profissionais do setor. O maior exemplo disso é dado pela
própria Bienal de Marketing, que teve uma consistente evolução desde a sua criação, em 2003. Em sua
última edição, foram apresentados 68 trabalhos, enquanto dois anos antes tinham sido apresentados 55.
São inúmeros os projetos para melhorar a imagem, desenvolver a marca e o serviço, além do próprio
conceito de gerenciamento da mobilidade, divididos nos itens endomarketing, fortalecimento institucional,
produto, promoção, relacionamento, responsabilidade ambiental.
Entre os objetivos do marketing estão a excelência no planejamento, e o Brasil vive o seu maior
ciclo de investimentos no transporte público das últimas décadas. É fundamental estar preparado para
satisfazer os desejos dos clientes em termos de segurança, conforto e acessibilidade, mas ainda falta ter
no marketing um componente essencial da abordagem da qualidade, capaz não só de prever necessidades
futuras, mas também de abordar as questões nodais deste sistema. É preciso fomentar novas atitudes, e
as manifestações trazem novo ânimo, neste sentido.
Não custa lembrar as palavras do urbanista italiano Bernardo Secchi, autor de inúmeros projetos para
metrópoles europeias, que esteve recentemente no Rio para participar de evento organizado pelo Instituto
dos Arquitetos do Brasil. Em entrevista ao jornal O Globo, Secchi foi direto: “Posso dizer que é importante
dar prioridade aos transportes públicos, especialmente aos de superfície.” E completou: “Mas o cidadão
não pode esperar três ou quatro décadas pelas soluções dos problemas de hoje.”
A mobilidade, para ser completa precisa de planejamento, serviços integrados, eficiência na gestão
dos recursos (considerando todos os custos envolvidos), políticas de pessoal voltadas para os clientes,
tecnologias de comunicação (inclusive marketing digital e mídia social) e, sobretudo, comprometimento
político. O marketing pode prover uma série de ferramentas para estimular o consumo, a satisfação e a
confiança, mas de nada adiantará se não houver uma filosofia de trabalho orientada para oferecer melhores
serviços, com políticas e estratégias claramente definidas.

minuciosamente (às vezes não tanto quanto seria devido) indícios, documentos, fontes e
depoimentos. É neste espaço presente que, se observar com atenção, o jornalista poderá visualizar
num lampejo o encaminhamento de um fato e seu possível desfecho futuro. Observar indicadores e
projetar tendências... Os bons acertam.
Portanto, incorporar ferramentas do jornalismo pode ajudar na concepção e desenvolvimento
do planejamento estratégico de marketing. Proponho acrescentar esta abordagem heterodoxa para o
marketing ao excelente trabalho que os demais autores, acadêmicos, especialistas e profissionais de
marketing, trouxeram para este caderno.
E para nos manter fiéis aos princípios do jornalismo vamos apresentar nossa proposta à luz dos
recentes acontecimentos que tomaram as ruas e praças no Brasil e no mundo, onde a opinião pública
se fez ouvir, reclamando protagonismo no que tange a res publica.
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Máximo impacto para anunciar
a revitalização do Terminal Rodoviário Novo Rio
A Socicam empreendeu obra de revitalização e modernização do Terminal Rodoviário Novo Rio,
ampliando a capacidade de embarque e desembarque, assim como o leque de serviços aos usuários,
garantindo segurança e bem-estar. O equipamento foi transformando em um dos mais modernos terminais
de ônibus da América Latina, e capacitado para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de 2016. Para obter
impacto no lançamento, além do trabalho voltado à obtenção de mídia espontânea, o Consórcio Novo Rio
(Socicam, Roderj e Ascotran) promoveu uma campanha de publicidade no maior jornal do Rio de Janeiro e
veículo de circulação nacional, O Globo, com quatro meias páginas na Editoria Rio. Também foi preparado
um grande evento para comemorar e oficializar junto ao governo e à sociedade carioca a maior intervenção
já executada no Terminal Novo Rio. Nesse evento foram entregues às autoridades exemplares de um livro
institucional, ilustrativo e explicativo, sobre o Terminal Rodoviário Novo Rio, confeccionado especialmente
para o evento, além de folders espelhados no livro e distribuídos aos convidados em geral.
A assessoria de imprensa do terminal elaborou um plano estratégico de mídia espontânea,
encaminhando avisos de pauta, convites e press kits para os formadores de opinião na imprensa local e
nacional, o que resultou no comparecimento maciço de jornalistas. A entrega das obras de revitalização
do Terminal Novo Rio ganhou uma ampla cobertura, sendo repercutida pelos principais veículos de
comunicação do País. Um número considerável de emissoras de televisão brasileiras exibiu reportagens
sobre a revitalização do terminal. Destacam-se ainda as matérias veiculadas nos sites do Ministério do
Turismo, Governo do Estado e da Coderte, além da imprensa especializada.
Entre as principais veiculações obtidas na imprensa escrita local e nacional, se destacam duas
matérias de capa (manchetes) no jornal O Globo e matéria de página inteira na revista Veja Rio, além de
matéria no Jornal do Commercio (07/11/2009) e nota no jornal O Dia (08/11/2009). Painéis de exposição,
reproduzindo a história do Terminal Rodoviário Novo Rio, com fotos do ‘antes e do depois’ da revitalização,
permanecem em exibição para a população, no setor de embarque superior do terminal. Para a realização
do lançamento, as áreas envolvidas — direta ou indiretamente — com a gestão do Terminal Novo Rio
(Operação, Recursos Humanos, Manutenção e Administração) foram mobilizadas. Uma enquete realizada
entre fevereiro e março de 2010 trouxe resultados que superaram as expectativas da empresa; nos quesitos
pesquisados (Limpeza, Segurança e Comunicação Visual), os índices de aprovação ultrapassam os 80%.

Marketing: Onde está a praça do mercado?
Na Grécia Clássica, onde os homens inventaram a política, o lugar mais importante na pólis, o principal
espaço urbano ao redor do qual se dispunham e organizavam instituições políticas, era a ágora. “Na ágora,
múltiplas atividades transcorriam simultaneamente, enquanto as pessoas se movimentavam, conversando em
pequenos grupos sobre diferentes assuntos ao mesmo tempo. Não havia nenhuma voz dominante.”3 Richard
Senett 4 , ao refletir sobre a voz do cidadão, descreve a ágora como um lugar onde a voz se fragmentava. A
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ágora era a praça do mercado, era também o espaço onde se proferiam discursos, onde tinha lugar a votação do
ostracismo – recurso que condenava ao exílio qualquer cidadão com potencial para se tornar um tirano – homens
livres discutiam ideias, julgamentos, física, tragédias, feitos de heróis...

“Na ágora, criadas pelos que estavam em condições de participar, realizavam-se inúmeras e
diversificadas atividades concorrentes, num caos quase completo. Havia danças religiosas no terreno
descoberto e regular, chamado orkhestra; atividades financeiras transcorriam em mesas postas ao sol,
onde banqueiros sentavam-se de frente para seus clientes. (...) Os pórticos eram palco para comer e
negociar, tecer mexericos e cumprir obrigações religiosas (...)” 5
Era o local onde não apenas fazia-se o mercado, mas este se fundia à política. Homens livres exerciam na
ágora seus principais direitos: mercado e política.
A cidade se desenvolvia e se conformava em paralelo com o amadurecimento da democracia, e a política,
atividade privilegiada da pólis, se produzia a partir da participação popular. Assim entendidos, os mármores do
Parthenon expressam, em seus corpos nus, o orgulho de uma sociedade que espelhava em sua cidade os ideais
estéticos, políticos e filosóficos de homens livres. “A evolução da democracia ateniense deu forma às superfícies
e às proporções da ágora, pois o movimento possível em espaços simultâneos favorecia uma participação mais
intensa.” 6
O que os gregos prezavam nas atividades da ágora era aquilo que as formas tirânicas de governo
desprezam: a pluralidade da voz. A voz da rua é plural, vários falam simultaneamente sobre assuntos diversos,
uns concordam, enquanto outros discordam, há debate, disputa, barganha. Deste burburinho emergia certo
tipo de justiça, certo tipo de governo, certo tipo de mercado, onde uma única voz não conseguia se sobrepor às
diversas vozes, consonantes ou não.

“A Assembléia de todos os cidadãos ainda se realizava no mesmo lugar, para debater e votar as
penas de ostracismo; os tribunais transbordavam de pessoas; as ruas em torno expandiam-se com o
comércio. Ela deixou de ser apenas o espaço dominante da voz; sua diversidade tornou-a incontrolável
pela voz do poder.” 7
Avançando mais no tempo, e amparado no trabalho de E.P.Thompson 8, A Economia das Multidões, podemos
observar que a praça do mercado não havia mudado de lugar nas sociedades pré-capitalistas. Thompson está
investigando os motins da fome no século XVIII na Inglaterra e descobre que a praça é o local onde se acomodam
as tensões:

“Mas se o mercado era o ponto em que os trabalhadores mais freqüentemente se sentiam expostos à
exploração, era também o ponto (...) em que eles podiam mais facilmente se organizar. Ir ao mercado
(ou “fazer as compras”) se torna cada vez mais impessoal na sociedade industrial desenvolvida. Na
Grã Bretanha e na França do século XVIII (e em algumas partes do sul da Itália, no Haiti, na Índia rural
ou na África da atualidade) o mercado continuava a e uma conexão tanto econômica quanto social. Era
o lugar onde ocorriam centenas de transações: as notícias eram dadas, os rumores e boatos corriam
por toda parte, discutia-se política (se é que se discutia) nas estalagens ou vendas de vinho ao redor
da praça do mercado. O mercado era o lugar onde as pessoas, por serem numerosas, sentiam por um
momento que tinham grande força.” 9
O mercado, em sua dimensão econômica, política e sobretudo social, é o espaço urbano de distensão,
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a arena onde se acomodam as tensões. Mais que isso, o historiador identifica uma economia moral, que
prevalecia nas relações de mercado nas sociedades pré-capitalistas. E quando ocorrem os motins, levantes ou,
modernamente, as manifestações, o que a multidão reclama é a moralização do mercado, conforme o costume.

“É certamente verdade que os motins eram provocados pelo aumento dos preços, por maus
procedimentos dos comerciantes ou pela fome. Mas essas queixas operavam dentro de um consenso
popular a respeito do que eram práticas legítimas e ilegítimas na atividade do mercado, dos moleiros,
dos que faziam o pão, etc. (...) O desrespeito a estes pressupostos morais, tanto quanto a privação
real, era o motivo habitual para a ação direta.” 10
Afinal, será que estas realidades são tão diferentes das que vivemos atualmente? O que a multidão – no
Brasil, Egito ou Turquia – está pedindo, reclamando, exigindo nas ruas não é voz política, moralização do mercado
e respeito aos costumes da sociedade?As experiências podem parecer distantes no tempo e no espaço, mas
continuam ressoando, e podem interessar a um jornalista de olhos abertos e ouvidos atentos.
Bem, estamos tentando entender a opinião pública, e talvez seja interessante conhecer um pouco de sua
história e de suas manifestações; que pistas podemos encontrar que nos ajudem em nossa investigação? Trata-se
de desvendar um mistério que se recria e se reinventa. Não por acaso, as primeiras declarações das autoridades
públicas, no início das manifestações de junho, eram sempre as de que estavam “tentando entender”: entender
as manifestações, entender que respostas dar...
Onde está a praça do mercado em nossos dias? Ela se tornou intangível, dissolveu-se, pulverizou-se. Quem sabe
se tornou invisível, seguindo o rastro de um mercado e uma política, que se dissociaram. O mercado de bens
de consumo se virtualizou. Hoje o mercado, o shopping, a loja onde você consome e consuma o ato de comprar
não é o lugar onde se realiza a venda. A venda se realizou remotamente, em casa, no carro, no celular. Enquanto
caminha nas ruas, se vive a experiência sensorial do consumo, através de rádio, televisão, internet, mídia , do
e-commerce...
O que se vendem são sonhos, desejos, aspirações, não bens. Os bens são a expressão tangível do sonho de
ter um carro e ser bem sucedido, do desejo de se destacar como uma celebridade, quando frequenta o lugar da
moda, da aspiração de posicionamento social a partir da associação a bens, lugares e grifes. Carlos Drummond
de Andrade 11, com sua imensa sensibilidade de poeta, observa o processo de etiquetação do homem:

“Em minha calça está grudado um nome
Que não é meu de batismo ou de cartório
Um nome... estranho.
Meu blusão traz lembrete de bebida
Que jamais pus na boca, nessa vida,
Em minha camiseta, a marca de cigarro
Que não fumo, até hoje não fumei.
Minhas meias falam de produtos
Que nunca experimentei
Mas são comunicados a meus pés.
Meu tênis é proclama colorido
De alguma coisa não provada
Por este provador de longa idade.
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,
Minha gravata e cinto e escova e pente,
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Meu copo, minha xícara,
Minha toalha de banho e sabonete,
Meu isso, meu aquilo.
Desde a cabeça ao bico dos sapatos,
São mensagens,
Letras falantes,
Gritos visuais,
Ordens de uso, abuso, reincidências.
Costume, hábito, permanência,
Indispensabilidade,
E fazem de mim homem-anúncio itinerante,
Escravo da matéria anunciada.
Estou, estou na moda.
É duro andar na moda, ainda que a moda
Seja negar minha identidade,
Trocá-la por mil, açambarcando
Todas as marcas registradas,
Todos os logotipos do mercado.
(...)
Peço que meu nome retifiquem.
Já não me convém o título de homem.
Meu nome novo é Coisa.
Eu sou a Coisa, coisamente.” – EU ETIQUETA 12
Já o mercado de serviços se sofisticou com o aquecimento da economia e a ascensão das classes C e D, que
dá origem a uma nova classe média, com hábitos de consumo e padrões de exigências distintos.
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As recentes manifestações nos dizem que a sociedade está cansada de ser etiquetada. A opinião pública
reclamou a posse do espaço público, exige a volta da praça do mercado, entendida como espaço urbano, onde se
acomodam as tensões políticas e econômicas, onde ecoa o senso comum. É tão importante ouvir a voz da opinião
pública, que Thomas Paine13 chamou de The Commom Sense seu artigo fundador do pensamento revolucionário
americano.
Neste artigo Paine utiliza argumentos e linguagem do senso comum, escreve como se conversasse com o
leitor em alguma esquina de Boston, esta é a grande força de sua obra que amplifica o sentimento que ecoa das
ruas. Notamos ainda a noção de que tempo e mentalidade estão vinculados e que

“Nas páginas seguintes, nada ofereço além de fatos simples, argumentos claros e senso comum. E
de antemão só peço ao leitor que se livre dos preconceitos e precauções, e deixe que sua razão e sua
intuição decidam por si mesmas; que se vista, ou melhor, que não se dispa do verdadeiro caráter de
um homem e generosamente estenda suas ideias para além dos dias atuais.” 14
O autor reflete sobre a sociedade e formas de governo defendendo a democracia representativa, mas
aponta os limites do governo entendido como resultado de um pacto social que não pode ser subvertido. Por
isso o panfleto de Paine cabe tão bem neste artigo sobre marketing, este pacto ainda é vigente e, no entanto, é
constantemente esquecido em detrimento dos interesses políticos ou privados.

“A sociedade é, em qualquer estado, uma benção, o governo, mesmo em seu melhor estado, é apenas
um mal necessário. No seu pior estado, é um mal intolerável, pois quando sofremos ou ficamos
expostos, por causa de um governo, às mesmas desgraças que poderíamos esperar de um país sem
governo, nossa calamidade pesa ainda mais ao considerarmos que somos nós que fornecemos os
meios pelos quais sofremos.” 15
A razão de ser dos governos é a sociedade, a felicidade e liberdade de seus indivíduos, os princípios acordados
neste pacto social têm sempre que ser preservados, honrados e praticados, caso contrário não resistem ao crivo
do senso comum. As manifestações recentes são expressão da dinâmica social movida pelo senso comum e se
quisermos recuperar nosso mercado, se quisermos informar e comunicar é imperativo entender que nosso foco
tem que ser antes de tudo a sociedade – na linguagem do senso comum, como ensina Thomas Paine.

“Eis, então, a origem e o princípio de um governo: um meio que se faz necessário devido à incapacidade
da virtude moral para governar o mundo. Eis também o propósito e a finalidade do governo: a liberdade
e a segurança. E, embora nossos olhos possam deslumbrar-se com algum espetáculo, e nossos ouvidos
iludir-se com algum som, e por mais que o preconceito possa deformar a nossa vontade ou o interesse
obscurecer nossa compreensão a nossa compreensão, a simples voz da natureza e da razão dirá que
isso é correto.” 16 – p.13
Paine já se preocupava com os custos do Estado, algo que também estamos ouvindo nas ruas. Quando
se pede austeridade, sobriedade nos gastos públicos, nas mordomias o que se deseja é uma relação menos
punitiva entre governo e sociedade. “Aqueles homens que descobrirem uma forma de governo que contenha a
maior soma de felicidade individual, com o menor custo nacional, merecerão gratidão duradoura.” 17 É preciso
preservar a sociedade, os contribuintes, da penalização dos custos, do comprometimento do orçamento com
uma máquina governamental inchada e superfaturada e da corrupção, é o que gritam as ruas.
A multidão quer retomar a praça do mercado, o senso comum é a voz das ruas – é bom escutar.
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Marketing: A matéria dos sonhos
Talvez o caso do automóvel (ou da motocicleta) seja o exemplo mais bem sucedido de um projeto de
marketing. O sucesso deste caso se deve primordialmente ao fato de ele haver se assentado sobre uma tendência
emergente, com força e fôlego para sustentá-lo, alimentá-lo e levá-lo adiante por quase um século.
O início do século XX estava impregnado da idéia de fluxo contínuo e velocidade. No Rio de Janeiro, o cronista
João do Rio observava com perspicácia a mudança na vida da cidade na virada do século. Enquanto flanava pelas
ruas, o jornalista notava o fim das carruagens e seus cocheiros e se encantava com a vertiginosidade da vida nas
ruas da cidade. Uma cidade já partida que de um lado acelerava rumo à modernidade e de outro aprofundava
suas raízes à margem da metrópole emergente.
Esta vertiginosidade converte-se em velocidade no Movimento Modernista em São Paulo. Mario de Andrade 18
a celebra na figura do automóvel em seu “Prefácio Interessantíssimo” para a Paulicéia Desvairada:

“Escrever arte moderna não significa jamais
representar a vida atual no que tem
de exterior: automóveis, cinema, asfalto. Si
estas palavras freqüentam-me o livro não é
porque pense com elas escrever moderno, mas
porque sendo meu livro moderno, elas têm nele
sua razão de ser”. 19
Os automóveis, as ruas asfaltadas são a expressão da modernidade nas cidades, que se realiza em velocidade. A
tradução estética desta tendência se plasma nas artes plásticas e se expressa no Movimento Futurista de Marinetti 20:

“Afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova: a beleza da velocidade.
Um carro de corrida adornado de grossos tubos semelhantes a serpentes de hálito explosivo.... um
automóvel rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais belo que a Vitória de Samotrácia” 21
Para os futuristas uma beleza nova havia surgido no mundo: a velocidade. Quando Marinetti diz que um
carro rugidor é mais belo que a Vitória de Samotrácia, ele está fazendo uma comparação, pois a Vitória já é do
Período Helenístico, que rompeu com a imobilidade da imagem clássica, provocando torções e acrescentando
vida e expressão aos corpos. Mas tudo era passado. Para os futuristas, a velocidade das máquinas, sobretudo do
avião e dos carros, sinalizava uma nova estética. Se observarmos, na obra “Estados da mente”, de Boccioni, ele
registra os fluxos vermelhos da passagem dos carros nas ruas da cidade.
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Umberto Boccioni, States of Mind: The Farewells 1911, Óleo s/ tela, 70.5 x 96.2 cm / MoMa / New York . USA

Álvaro Campos, heterônimo do angustiado Fernando Pessoa, também expressa suas emoções com o
surgimento automóvel na vida moderna. Mas, tomado por esta angústia que lhe é peculiar, o poeta pressente o
papel dominante e ambíguo que o automóvel desempenhará na vida das pessoas.

“Ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra,
Ao luar e ao sonho, na estrada deserta,
Sozinho guio, guio quase devagar, e um pouco
Me parece, ou me forço um pouco para que me pareça,
Que sigo por outra estrada, por outro sonho, por outro mundo,
Que sigo sem haver Lisboa deixada ou Sintra a que ir ter,
Que sigo, e que mais haverá em seguir senão não parar mas seguir?
(...)
Maleável aos meus movimentos subconscientes do volante,
Galga sob mim comigo o automóvel que me emprestaram.
(...)
O automóvel, que parecia há pouco dar-me liberdade,
É agora uma coisa onde estou fechado
Que só posso conduzir se nele estiver fechado,
Que só domino se me incluir nele, se ele me incluir a mim.
(...)
À esquerda lá para trás o casebre modesto, mais que modesto.
A vida ali deve ser feliz, só porque não é a minha.
Se alguém me viu da janela do casebre, sonhará: Aquele é que é feliz.
Talvez à criança espreitando pelos vidros da janela do andar que está em cima
Fiquei (com o automóvel emprestado) como um sonho, uma fada real.
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Talvez à rapariga que olhou, ouvindo o motor, pela janela da cozinha
No pavimento térreo,
Sou qualquer coisa do príncipe de todo o coração de rapariga,
E ela me olhará de esguelha, pelos vidros, até à curva em que me perdi.
Deixarei sonhos atrás de mim, ou é o automóvel que os deixa?
(...)
Na estrada de Sintra ao luar, na tristeza, ante os campos e a noite,
Guiando o Chevrolet emprestado desconsoladamente,
Perco-me na estrada futura, sumo-me na distância que alcanço,
E, num desejo terrível, súbito, violento, inconcebível,
Acelero…
Mas o meu coração ficou no monte de pedras, de que me desviei ao vê-lo sem vê-lo,
À porta do casebre,
O meu coração vazio,
O meu coração insatisfeito,
O meu coração mais humano do que eu, mais exato que a vida.
(...)” – AO VOLANTE 22
Apesar de nunca ter ocupado um cargo público eletivo, Robert Moses foi o homem mais poderoso no
governo do estado de Nova York de 1930 a 1950. Lançando mão de todo dinheiro federal disponibilizado através
da política do New Deal, Moses construiu o primeiro sistema de rodovias urbanas do mundo, conectado a uma
rede de túneis, viadutos e pontes que adaptaria as antigas ruas da cidade à nova realidade do automóvel,
interligaria toda a região com um sistema único e coeso.
Por mais de 30 anos Moses mudou o perfil urbano de Nova York, sem levar em conta a diversidade social e
humana, os laços comunitários de solidariedade, as relações sociais, econômicas e humanas, que transformam
um espaço físico qualquer em uma cidade. Suas decisões, favorecendo as autopistas em detrimento do transporte
público, ajudaram a criar os modernos subúrbios de Long Island e influenciaram uma geração de engenheiros e
arquitetos, que propagaram sua filosofia através do país.
O carro não é um agente neutro no ambiente urbano, mas Robert Moses perseguia um sonho, possuído por
uma obsessão em transformar o espaço natural e urbano de Nova York. Sonhava com uma paisagem que mudava
constantemente, sempre em movimento.
Na primavera de 1939, a Feira Mundial Monumental, sediada em Nova York, projetava a imagem da cidade do
futuro, celebrava o progresso tecnológico. Milhares de pessoas visitavam diariamente os pavilhões corporativos
e as mostras internacionais.
A mostra da GM, chamada Futurama, atraía multidões. No interior o público circulava em cadeiras móveis
através de um modelo de 3.500m2 dos Estados Unidos 20 anos no futuro. Uma visão do amanhã, onde o que se
viam eram estradas. A GM vendia o mundo do amanhã e o mundo do amanhã exigia que o poder público criasse
a infraestrutura para que o sonho do automóvel se realizasse.
A indústria automobilística havia aprendido a criar sonhos e com eles vender automóveis. Depois dessa experiência o
mundo nunca mais seria o mesmo. A GM ensinara que mercados são criados sobre os sonhos, que as cidades e os espaços
públicos podem ser desapropriados e usados para alimentar o sonho do automóvel, ainda que a custos altíssimos.
O sonho de Moses se transformou em pesadelo, quando todas as vias projetadas para absorver o fluxo
por pelo menos 50 anos ficaram saturadas em questão de semanas, o que, somado à falta de investimentos no
sistema de transporte público, culminou com a sua falência, uma situação que comprometeu a ordem urbana e
as atividades econômicas, além de responder em parte pelo aumento da violência.
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Em 17 de agosto de 1936 houve um dos maiores congestionamentos da história da região metropolitana
de Nova York, uma prévia do que ainda estaria por vir. Moses se recusou a considerar os efeitos do que hoje
chamamos de geração de tráfego: cada vez que construímos uma rodovia, uma ponte, um túnel ou viaduto,
aumentamos o tráfego. Moses via Nova York como parte de um fluxo que atravessava o país e, nesta perspectiva,
ruas, bairros e etnias nada significavam.
Em 1955, Robert Moses arrasou um bairro inteiro, o East Tremont – seis quarteirões no coração do Bronx
– para a construção da Cross Bronx Expressway, que rasgou o bairro criando uma barreira física onde antes
havia uma comunidade autossuficiente, coesa social e culturalmente. Outras expressways, das seis projetadas,
atravessaram comunidades no Brooklin, em Queens e Staten Island.

“Parece que ninguém se importa com Nova York, exceto aqueles que vivem e trabalham aqui, e nós que
nos importamos acreditamos que chegou a hora de parar com a destruição desumana de nossos grandes
prédios, de parar com esse vandalismo. Pode ser tarde demais para salvar Penn Station, mas não é tarde
demais para salvar Nova York.” Jane Jacobs e o Grupo de Ação para uma Melhor Arquitetura de Nova York
A opinião pública colocou em questão os valores da cultura do automóvel e propôs uma visão alternativa
da cidade, onde havia lugar para as fábricas, para o comércio e as pessoas. O esquema de desenvolvimento de
Moses foi posto em xeque nos anos 60, quando o debate público sobre planejamento urbano mudou seu foco
para a intimidade dos bairros e passou a privilegiar a menor escala.
Retomando a ideia das tendências, é preciso observar que o sucesso de Moses e a longevidade de seu
projeto se devem ao fato de que até os anos 60 ele nadava a favor da maré. Mas esta onda acaba quebrando na
praia, a tendência se esgota , e a voz de Jane Jacobs 23 começa a calar mais fundo: “É tarde demais para salvarmos
a Penn Station, mas ainda há tempo para salvarmos Nova York”. O que esta frase expressa? Que pensamento
representa? Existe um limite para a velocidade. Existe um ponto final para o fluxo contínuo. Existe um preço que
não queremos pagar, e este preço é o da morte das nossas cidades. Não podemos continuar a construir cidades
para os automóveis. A razão de ser das cidades e da sociedade em si são as pessoas, o grupo, a coletividade.
Precocemente, em seu livro de estréia, Alguma Poesia, Drummond já demonstrava um certo esgotamento
do culto à velocidade e ao automóvel.
Stop.
A vida parou
ou foi o automóvel? 24– COTA ZERO
O ex-prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa causou uma verdadeira revolução no mundo ao levar o projeto
de BRT do brasileiro Jaime Lerner às últimas consequências. Para executar o Transmilenio (2000), com todas
as tomadas de decisão que um projeto desta magnitude demanda, Peñalosa se propôs uma questão: “Qual a
cidade que nós queremos: Uma cidade boa para as pessoas ou para os automóveis?”
Ao buscar a resposta para esta pergunta, o ex-prefeito descobriu que fizemos escolhas equivocadas durante
o último século, as quais resultaram em cidades excludentes, onde o acesso ao espaço urbano é desigual entre
ricos e pobres, com sérios problemas ambientais, acidentes e baixa qualidade de vida.

“Nós construímos cidades muito mal feitas no século XX. As cidades existem há mais de cinco mil anos,
mas, nos últimos cem anos, cometemos erros gravíssimos, porque fizemos cidades mais voltadas para
os automóveis do que para a felicidade das pessoas. As crianças crescem ameaçadas de morte. Qualquer
criança no mundo salta aterrorizada ao ouvir ‘o carro!!!’, e com boa razão, porque 200 mil crianças morrem
a cada ano por causa dos automóveis.”
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Sua atuação política fundamentou-se na premissa de que o bem comum supera o bem particular, que o
coletivo tem primazia sobre o individual. A oposição entre ônibus X automóvel é a expressão concreta que vemos
todos os dias nas ruas. Para Peñalosa, a ocupação do espaço público é a medida concreta da democracia.

“Em uma boa cidade, não nos sentimos inferiores porque ricos e pobres se encontram nos espaços
públicos. Em uma cidade traçada, os ricos se isolam em helicópteros, carros, clubes e condomínios
fechados. Em uma boa cidade, ao contrário, pobres e ricos se encontram nos espaços públicos, nas
atividades culturais, bibliotecas e escolas, e nos transportes públicos.”

Prêmio buscou envolver estudantes, profissionais
e empresas na busca de soluções para o trânsito
Em 18 de junho de 2010, foi desencadeado o projeto Vida no
Trânsito, resultante de uma ação federal, interministerial, empreendida em parceira com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e a Bloomberg Philanthropies
e que vem sendo desenvolvida em duas etapas até 2015. Foram selecionadas cinco cidades – entre as quais, Teresina (PI) – para realizarem experiências relacionadas ao trânsito e que possam ser reproduzidas por outras cidades brasileiras.
O II Prêmio Cidade de Teresina de Educação no Trânsito decorre do projeto Vida no Trânsito e responde “à necessidade de envolvimento maior de crianças, jovens 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 categorias: Escola (subcategorias: Escola Pública e Escola Particular), Aluno (subcategorias: 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.). Profissional da Comunicação (subcategorias: Profissional de Jornal, Profissional de Rádio, Profissional de TV e Profissional de
Portal) e Responsabilidade Social no Trânsito (Subcategorias: Pessoa Física e Pessoa Jurídica).
A meta da iniciativa foi abarcar 150 instituições – 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 momento, foram feitas visitas
ás instituições de ensino. O terceiro passo correspondeu às inscrições e finalmente houve o processo de
análise dos trabalhos e a escolha dos vencedores em cada categoria.
O relatório do projeto destaca: “Para promover o prêmio, foi feito todo um trabalho de divulgação
pela mídia com convite de participação do público, além da confecção de cartazes, folders e outdoors. Todo
esse material foi distribuído antecipadamente às instituições que aderiram ao prêmio”.
O II Prêmio Cidade de Teresina de Educação no Trânsito teve a participação de 25 escolas municipais
(ensino fundamental), 68 escolas estaduais (ensino fundamental e médio), 25 escolas particulares (ensino
fundamental), 16 faculdades e universidade (ensino superior) e 17 empresas de comunicação. Foram inscritos 645 trabalhos de alunos, 2 de escolas, 15 de profissionais de comunicação e 4 referentes à categoria
de Responsabilidade Social no Trânsito.
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Apesar da crescente conscientização sobre o uso e papel dos automóveis em nossas cidades, ainda estamos
perdendo a batalha para o automóvel, com consequências fatídicas, para além dos fracos resultados do mercado
da operação de transportes públicos. Segundo relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS), o índice de
fatalidades em acidentes é significativamente superior em países em desenvolvimento, fora das fronteiras do G8.
Mesmo com alta taxa de motorização, em países como os Estados Unidos e na Europa, o investimento em
infraestrutura de segurança viária, a tecnologia do equipamento rodante, as políticas de restrição ao uso do
automóvel e a crescente conscientização sobre o meio ambiente urbano (a questão dos acidentes aí inserida)
contribuem para que o índice de mortalidade se mantenha baixo.
Em contrapartida, em países da África, Ásia e América do Sul, que experimentam crescimento econômico,
a baixa qualidade da infraestrutura viária, a idade média da frota elevada – com alto grau de obsolescência do
equipamento – o incentivo à aquisição de automóveis por meio de políticas de isenção fiscal e financiamento,
associadas à baixa conscientização em relação à educação no trânsito e ocupação do espaço urbano, são
determinantes para o alto índice de mortalidade. Acidentes acontecem, mas não precisariam ser fatais.
O caso das gratuidades é lapidar: a tarifa cobre os custos do transporte dos estudantes da rede pública de
ensino e, quando eles conquistam o primeiro estágio, o primeiro emprego, logo contraem um financiamento e
adquirem uma motocicleta em 60 vezes ou o primeiro carro.
Estamos perdendo nossos jovens para a ilusão do automóvel, porque não conseguimos substituí-la por
um sonho mais digno. Para Enrique Peñalosa “Uma boa cidade é uma cidade especialmente respeitosa para a
dignidade humana”. Não conseguimos dignificar o conceito de coletivo, de que o bem comum deve prevalecer
sobre o interesse privado. A esta altura do artigo, espero ter respondido a duas questões colocadas. Por que
marketing? Porque o marketing pode salvar a vida das pessoas e das cidades e servir ao imperativo da mobilidade
sustentável. Quando marketing? Agora. Porque assim que identificamos uma tendência devemos aproveitar a
maré e surfar a onda para chegar mais longe.

Mudança da maré: Uma abordagem social
Na última parte deste artigo vamos ensaiar a aplicação das premissas que até agora expusemos. Com base
na observação jornalística, podemos apontar uma mudança da maré, o surgimento de uma nova tendência.
Oportunidade reforçada pela recente promulgação da Lei de Mobilidade Urbana, em janeiro de 2012. A lei
coloca o consumidor no centro da política, indo ao encontro do que a voz das ruas, que é a voz de nossos clientes,
está dizendo, está exigindo. Podemos surfar esta onda, se entendermos que é hora de adotar uma abordagem
social, e o marketing pode ouvir o clamor das ruas e aproveitar o momento político, com o apoio da Lei. Para
isso, defendemos dois conceitos, que devem orientar e fundamentar o planejamento estratégico ou o plano de
marketing: o Coletivo e o Empoderamento, com maiúsculas mesmo.
A ascensão da “Nova Classe C” (FGV) traz uma nova perspectiva para o direito do consumidor. Se, por um
lado, falta estrutura pública para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por outro é a oportunidade da
imprensa encontrar e tomar para si o papel de fiscalizador dos serviços públicos, com foco em transporte, saúde
e educação. Como pauta, a mobilidade se encontra no centro da discussão sobre a questão urbana, mas, apesar
da forte conscientização sobre sua importância, prevalece uma fraca compreensão de conceitos e elementos da
mobilidade sustentável.
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Em paralelo à reconfiguração dos estratos sociais brasileiros, a sociedade experimenta o surgimento das
novas mídias, das redes sociais. As pessoas não querem mais ser apenas espectadores, querem fazer parte do
espetáculo: “o noticiário virou entretenimento”, avisa Pierre Bourdieu. A mídia convencional repercute as redes
sociais, criando e amplificando um “efeito Big Brother”.
Com a ascensão das novas mídias (redes sociais e real time), a mídia convencional se reinventa, tomando
por base a interatividade. A crise é especialmente grave para os jornais que vêm tentando dar uma resposta por
meio do espelhamento do papel na internet, blogs de colunistas, aplicativos, conectividade mobile. E até os
slogans de TV reafirmam esta proximidade com o espectador: “a gente se vê por aqui”, “ligado em você” – não é
apenas o lugar onde você vê o mundo da janela para fora, mas também onde você se vê.
A dinâmica das mídias sociais - e os brasileiros são top em acesso e utilização - se baseia no acesso remoto
em tempo real, que é propiciado principalmente pelos telefones celulares com câmeras e permitem registro e
postagem de flagrantes no dia-a-dia, além da atualização da tecnologia, que permite acesso com velocidades
cada vez maiores. Neste contexto, não podemos deixar de marcar a publicação da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de
2012, A Lei de Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A lei estabelece diretrizes e instrumentos
para que os municípios possam executar uma política de mobilidade urbana que promova o acesso universal à
cidade e contribua para o desenvolvimento urbano sustentável.
A lei, por sua natureza, é uma importante contribuição para o planejamento estratégico de marketing, pois,
além de modernizar o marco regulatório dos serviços de transportes públicos, ao defender os interesses dos
usuários dos serviços de transporte coletivo e consolidar a gestão democrática das políticas públicas, ela coloca
em cena o único ator que sempre esteve sentado na platéia: o consumidor. Na prática, temos que entender o que
significa o reposicionamento do público para consumidor.
A lei dá poder à sociedade civil, sentido do que as ruas têm cobrado. Se acompanharmos estas tendências,
construiremos um planejamento de marketing mais sólido, porque estará amparado nos anseios dos
consumidores e efetivo, porque alinhará os objetivos do negócio com os objetivos sociais.
Por princípio a Lei se propõe a “garantir a acessibilidade universal, o desenvolvimento sustentável das
cidades, a equidade no uso do espaço público de circulação, participação e controle social, justa distribuição dos
benefícios e ônus decorrentes do uso dos meios de transporte e eficiência e eficácia na prestação dos serviços de
transporte urbano” (art. 5º). Nada diferente daquilo que pedem as manifestações populares.
Também estabelece as diretrizes para que estes princípios sejam respeitados, prevendo “integração com
as políticas de uso do solo e desenvolvimento urbano (habitação, saneamento), prioridade dos modos de
transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte coletivo sobre o transporte
individual motorizado, complementaridade e integração entre os modos de transporte e mitigação dos custos
ambientais dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade” (art. 6º). Nas diretrizes, portanto, já encontramos
os elementos que priorizam o coletivo sobre o individual para promover uma ocupação mais justa e sustentável
do espaço público.
Para encerrar este breve olhar sobre o novo marco regulatório, é preciso destacar dois aspectos que dizem
respeito às atividades do transporte público, as quais mudam as relações com a opinião pública e com o mercado,
e se constituem em pilares para um plano de marketing.
Primeiro, o empoderamento efetivo do consumidor dos serviços de transporte público, com a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor , conforme previsto no artigo 14. Passa a ser direito do usuário a informação
nos pontos, de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas. Esta é uma ação importante e, por
isso, é preciso prevê-la e incluí-la no plano de marketing, pois, mais que obrigação, é a oportunidade de estar
perto do cliente e dar transparência à operação e gestão do serviço (transparência como as ruas têm cobrado e
não uma mera translucidez...).
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O Poder Público passa a ter o dever de estabelecer e divulgar padrões de qualidade e quantidade dos
serviços ofertados, disponibilizar os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta. Apesar de não
estar prevista como obrigação do operador, esta é uma prática que deveria ser seguida pelos canais da assessoria
de imprensa, adotando uma linha de comunicação proativa.
No artigo seguinte, a Lei versa sobre a participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e
avaliação da Política de Mobilidade Urbana, e é aí que o ator tradicionalmente excluído deve entrar em cena. A Lei
não dita as formas desta participação. Portanto, devemos nos preparar para absorver a contribuição dos clientes
e não clientes. Isso implica na utilização de diversos elementos no planejamento de marketing, observando os
público e seus interesses (conforme observamos na ilustração 1), e identificando o melhor meio para comunicar.
É chave, neste cenário, o processo de informação à sociedade civil, já que ela participará do processo
decisório, e, para isso, é necessário, mais que nunca, estar próximo dela. Os consumidores precisam estar
informados sobre a operação do serviço, condições de operação, modelos de gestão, custos, e os não clientes
precisam entender a importância do transporte público para o meio ambiente urbano e a necessidade de dar
prioridade ao coletivo sobre o individual. Todos precisam estar envolvidos, a cidade é um criação coletiva: “Cities
have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by
everybody.” – Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities
Do ponto de vista do mercado, de maneira objetiva, a Lei oferece ferramentas para aumentar o marketshare
do transporte público, na medida em que, no artigo 23, disponibiliza instrumentos de racionalização do uso
dos automóveis. Ao lado de medidas, como a restrição e o controle de acesso e circulação em locais e horários
predeterminados, e o controle de estacionamentos, inclusive com pagamento pela utilização do espaço público,
outra importante oportunidade que a Lei oferece vem da aplicação de tributos sobre a utilização da infraestrutura
viária, visando desestimular o uso de determinados modos e vinculando a receita à aplicação exclusiva no
transporte público coletivo.
Até hoje, sempre se pensou o crescimento do número de passageiros transportados a partir da alimentação,
da transferência ou da migração de um modal para outro. Porque não podemos acreditar que teremos um
transporte público que seduzirá o motorista do automóvel? Complexo de vira-latas, diria Nelson Rodrigues. Bem,
aliada à melhoria contínua da qualidade dos serviços ofertados, a Lei oferece uma significativa contribuição,
ao criar mecanismos para controle do uso indiscriminado dos automóveis nas cidades. Esta é uma grande
oportunidade de ampliar efetivamente a sua fatia no mercado, abocanhando um pedaço que coube até hoje aos
automóveis e integrando a operação entre os diferentes modos.
A nova Lei, portanto, reconhece a existência de desigualdades no uso do espaço público e a geração de
externalidades negativas por determinados modos. Disponibiliza ainda instrumentos de gestão de transporte e
trânsito, para compensação dessas desigualdades, e abre a possibilidade para que ações e investimentos das
prefeituras que venham a contrariar as diretrizes fixadas na lei possam ser contestados pela sociedade.
Em todos os sentidos, nesta nova conjuntura que começa a se consolidar, observamos um perfil de
empoderamento da nova classe média, que se mostra um consumidor exigente e politizado, apesar de mal
informado. Para aproveitar a maré, precisamos acreditar no empoderamento da sociedade civil, através de
informação para a valorização do conceito de coletivo. É preciso inverter a relação com o público: informar
e mobilizar a opinião pública, para pressionar pelas medidas e políticas necessárias, para atentar às suas
expectativa, segundo as diretrizes estabelecidas na Lei de Mobilidade Urbana.
O Coletivo – A idéia de coletivo está associada à noção de bem público, bem comum, em oposição ao interesse
privado. O conceito de coletivo é uma representação do motto “a união faz a força” enunciado por Esopo na fábula
do feixe de varas e apropriado por movimentos tão distintos quanto a resistência universitária francesa, durante a
Primeira Guerra Mundial, 1914-19, e o fascismo de Mussolini, na guerra seguinte de 1939-1945.

M A R K E T I N G

E

C O M U N I C A Ç Ã O

 OUTUBRO/2013

6 9

PROGRAMA DIÁLOGO JOVEM - FETRANSPOR SOCIAL
Márcia Vaz - Gerente Responsabilidade Social -FETRANSPOR
Luiza Genari especialista em Responsabilidade Social - FETRANSPOR

O projeto ‘Diálogo Jovem sobre Mobilidade’ foi desenvolvido pela área de Responsabilidade Social da
FETRANSPOR para fomentar transformações importantes em seu modelo de negócio, que utiliza o diálogo como principal metodologia de trabalho entre os diferentes stakeholders. O jovem foi escolhido como
protagonista deste modelo pelo seu perfil inovador, dinâmico, ousado, e por estar sempre conectado às
novas tecnologias – sobretudo as redes sociais – o que faz dele um potencial formador de opinião. Além
dessas características desejáveis em processos de transformação, o jovem faz parte do sistema e também
representa o futuro cliente – público estratégico e principal beneficiário dos programas de Responsabilidade Social da FETRANSPOR, como o ‘Mobilidade Cidadã’ – programa incorporado ao Diálogo Jovem e que
promove encontros entre estudantes de escolas públicas para debater sobre mobilidade.
O Programa surgiu com o desafio de incorporar a cultura do diálogo aberto dentro da Federação –
aproveitando-se da experiência bem-sucedida do Programa Mobilidade Cidadã – e de conquistar o apoio
dos stakeholders do sistema. Dessa forma, o Diálogo Jovem agregou diversas inovações no Sistema Fetranspor, como:
• A elevação do Jovem e futuro cliente ao papel de protagonista no sistema;
• A adoção do programa pelos líderes das organizações envolvendo pessoas que viessem a dar
credibilidade e perenidade ao Diálogo;
• O diálogo entre stakeholders internos e externos, independentemente de idade, cargo ou função,
no coração do negócio;
• O empoderamento dos stakeholders na construção colaborativa de propostas para o sistema;
• A utilização de metodologias participativas e não hierárquicas de interação e diálogo, inclusive
nas mídias sociais;
• A utilização da arte na busca de soluções criativas;
• O debate com jovens sobre o tema mobilidade de forma interdisciplinar;
• A promoção da mudança da cultural organizacional como forma de melhorar a qualidade do
serviço prestado aos clientes;
• O protagonismo da área de Responsabilidade Social ao propor uma iniciativa com impacto direto
e indireto no modelo de negócio da FETRANSPOR.
O programa-piloto foi lançado no 15º ETRANSPORT em 2012, um dos maiores eventos sobre transporte na América Latina e por onde passariam mais de 10 mil pessoas. Foram selecionados 60 jovens, entre
participantes do Programa Mobilidade Cidadã, aprendizes e estagiários que trabalham na Federação e nas
empresas do sistema, que tiveram a oportunidade de trocar experiências, participar de palestras, conhecer
novas tecnologias, entrevistar e dialogar com executivos do setor e outros convidados. Ao final do evento
elaboraram propostas de melhorias no setor e apresentaram três delas, juntamente com um vídeo participativo produzido por eles, na plenária de encerramento do evento com mais de 400 pessoas presentes,
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incluindo stakeholders da Federação, lideranças políticas, jornalistas, empresários e o público em geral.
Além de encantar e conquistar o apoio dos stakeholders da Federação, o programa-piloto validou
a proposta do Diálogo, incorporou ideias ao planejamento estratégico de 2013 da FETRANSPOR, desencadeou novos encontros, gerou 3 matérias em revistas e atingiu 300 membros no grupo do Facebook e a
repercussão na mídia atingiu um público de mais de 130 mil pessoas. Os encontros presenciais envolveram
três Coordenadorias Regionais de Educação – CRE, que representam 317 escolas com 234 mil alunos e 15,4

Resultados Diálogo Jovem 2012
• 57 jovens durante os 3 dias do 15º ETRANSPORT
• 28 empresas de ônibus envolveram seus líderes
e colaboradores;
• 8 sindicatos mobilizaram seus líderes,
colaboradores e empresas.
• Estudantes da 9ª Coordenadoria Regional
de Educação;

Resultados Parciais Diálogo Jovem 2013
• 59 jovens oriundos de 19 empresas de ônibus,
2 sindicatos, Fetranspor, do BSG - Grupo Busólogos
de São Gonçalo e da rede municipal de educação.
Provenientes de 12 municípios do Estado do RJ.

Contribuição do Diálogo Jovem para superar os desafios do Sistema de Transporte
impactos diretos

impactos indiretos
NEGÓCIOS

Governança
• Dinamizar a gestão;
• Promover a cultura da inovação;
• Compartilhar know-how;
• Integrar os stakeholders
ao planejamento
estratégico do Sistema;
• Incorporar ao Sistema
o que cada stakeholder
tiver de melhor para oferecer;
• Promover um ambiente
de trabalho transparente.

gestão de pessoas
• Reduzir a rotatividade
do setor;
• Capacitar, fortalecer e
valorizar os colaboradores;
• Tornar o setor
de transportes atrativo para
atuais e novos
talentos.

• Fidelizar os clientes atuais;
• Conquistar futuros clientes;
• Oferecer outros
produtos e serviços;
• Adotar tecnologias
sustentáveis;
• Otimizar recursos;
• Integrar o ônibus
aos demais modais;
• Melhorar a gestão
socioambiental;
• Promover o conhecimento
sobre mobilidade.

Comunicação institucional

QUALIDADE

• Melhorar a imagem do Sistema;
• Aprimorar a comunicação interna e externa.

• Melhorar a qualidade do atendimento;
• Reduzir o índice de acidentes.
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mil educadores. Os jovens multiplicaram os aprendizados em suas escolas, criaram blogs, mudaram a
consciência sobre hábitos de transporte e os que atuam no sistema foram promovidos para áreas estratégicas em suas empresas.
Devido ao êxito do piloto, em 2013 o Diálogo Jovem tornou-se um programa da Fetranspor Social,
contando com a colaboração das empresas e sindicatos do Sistema Fetranspor. A proposta ampliada prevê o diálogo entre stakeholders do setor, reflexão sobre os principais desafios do transporte e contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos de empresas, sindicatos e da Federação alinhadas com a
meta global da UITP (União Internacional do Transporte Público), para dobrar a participação de mercado
de transporte público até 2025.
Na segunda edição o foco é um público jovem parcialmente diferenciado do anterior: são, em sua
maioria, colaboradores das empresas de ônibus e sindicatos e busólogos, além de estudantes da rede
pública de ensino do município do Rio de Janeiro. A maior parte desse grupo jovem é de universitários
entre 18 e 29 anos, atuais usuários e futuros líderes e clientes do Sistema de Transportes do Estado do
Rio de Janeiro. O programa 2013 que ainda está em curso contou com a participação de 59 jovens nos
encontros, que tem repercutido na página do Facebook entre os seus 130 seguidores e alcançado aproximadamente 1.000 pessoas em apenas dois meses de existência.
Com vistas a atingir de forma eficaz os jovens, a estratégia de comunicação baseia-se nas mídias
sociais (Facebook e YouTube) e conta com o apoio de uma agência de comunicação jovem, que tem o
papel de cobrir os encontros e atividades relacionadas ao projeto, difundindo as ações.
O programa é replicável devido ao empoderamento dos jovens como formadores de opinião, uma
vez que envolve um público estratégico e impacta socialmente. Isso foi fundamental para a formação de
parcerias e na sua ampliação. Incorporadas ao planejamento estratégico da FETRANSPOR e implementadas, as melhorias propostas pelos jovens podem contribuir para a imagem do sistema de transporte
público e atrair novos usuários.
Cabe destacar que a promoção e difusão do diálogo sobre as vantagens do transporte público são
fundamentais para a fidelização dos atuais clientes – potenciais compradores de automóveis – e conquista de novos, pois estarão convencidos de que melhorias no sistema proporcionam o melhor custo-benefício para a sociedade. O diálogo com os clientes atuais e futuros também é fundamental para conhecer
suas necessidade e identificar novas fontes de arrecadação para o negócio. Através desse caminho, o
sistema Fetranspor estará se aproximando da meta proposta pela UITP.
Para tornar esse programa viável, a Fetranspor Social contou com a parceria e cooperação dos sindicatos e empresas do sistema de transporte e Secretaria Municipal de Educação. A consultoria PARES
participou da elaboração da proposta, que aliada à ProPlaneta (ONG), foi responsável pela facilitação
das atividades participativas. Nas mídias sociais, a Agência PapaGoiaba difundiu as ações do programa.

Para quem pensa, opera e gerencia o transporte público, esta oposição se expressa sobretudo nas ruas, no
espaço que se concede ao ônibus, entendido como público/coletivo, em contraste com o automóvel, privado/
individual. Até porque esta disputa tem lugar na superfície, ombro a ombro.
O discurso do “coletivo” é consistente e tem aderência às aspirações sociais. É um discurso com
reverberação política intensa, mas, ainda assim, a sociedade não se apoderou dele completamente. Também não
informamos adequadamente, não esclarecemos o consumidor, não formamos uma mentalidade. A sociedade
não se apoderou do coletivo, porque nós não a empoderamos.
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O Empoderamento – Esta era a palavra de ordem nas manifestações de 1968. Junto ao C’est Interdit
d’Interdir francês, somava-se o grito anglo-americano de Power do the People. Mas ficou por lá, datado até
agora. Agora, quando no mundo todo a opinião pública quer reocupar o espaço público, reaver a “praça do
mercado” e recuperar sua voz, , com doses massivas de informação, é possível que a sociedade, a opinião pública,
reivindique, incorpore e adeque os pilares da mobilidade sustentável, colocando-se à frente das demandas,
liderando o processo de mudança, orientando a tomada de decisão e a constituição de políticas públicas.
Este empoderamento só será possível pautado por informação e transparência. Trabalhar a informação ao
cliente de maneira intensa, mas trabalhar também a qualificação da informação. Neste sentido, a mídia tem papel
fundamental, e torna-se urgente que ela esteja mais preparada para lidar com os reclames da mobilidade urbana.
Investir na participação da imprensa em congressos, seminários e workshops é uma excelente oportunidade de
informar e estar próximo da sociedade.
Fazendo uma opção sincera pela transparência, gestores e operadores devem realizar auditorias
permanentes e publicar seus resultados, publicar balanços financeiros e sociais, disponibilizar bancos de dados
acessíveis e atualizados, investir em publicidade e campanhas, onde se assumam compromissos e se reforcem
a missão e os valores da instituição. Transparência, e não mera translucidez, é o mínimo que se espera, dentro
do pressuposto de que é preciso ouvir o consumidor, ajustar a prestação de serviço, apontar soluções, envolver
e comprometer o poder público.
Escolheu-se a forma de ensaio para este artigo porque o ensaísta não tem obrigação com conclusões. Neste
momento quando tantas variantes, determinantes e novos atores reconfiguram o cenário, o mercado, qualquer
conclusão pode soar leviana. A proposta deste ensaio é apresentar uma reflexão que projete novas diretrizes
para a comunicação e para o planejamento de marketing adequadas e capazes de oferecer ferramentas efetivas
para enfrentar os desafios desta nova realidade.
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5
MODERNIZANDO
A COMUNICAÇÃO DO COLETIVO
Claudio de Senna Frederico
Conselho Diretor da ANTP

Setor, governo, empresa e produto

Q

uando se fala em marketing - ou simplesmente em comunicação e imagem - do transporte coletivo,
sempre se confundem os pontos de vista acima. Ou se age como se não fossem inevitáveis as diferenças
e conflitos ou se estabelece uma prioridade equivocada entre elas, esquecendo-se que o único elo
unificador está na ponta do consumo e sua dinâmica será expressa pela demanda de seus clientes.
De maneira geral pouco conhecido e muito menos respeitado, esse elo é visto, ora como massa de manobra
de administrações e suas oposições, a ser agraciado com “melhorias” ou “incompetências” voluntariosas, ora
como bando de coitados à mercê de decisões (ou da falta delas) equivocadas, mas que sempre produzem para a
mídia saborosas tragédias e para a indústria dos automóveis potenciais compradores dos veículos que poderão
salvá-los.

A SÍNDROME DO UMBIGO. O setor muitas vezes se considera detentor de acesso privilegiado às únicas fórmulas
secretas da racionalidade urbana que o público precisa comprar, seja através de seu voto seja através de seu
corpo oferecido disciplinadamente para transporte nas condições planejadas.
O governo, ao comunicar que adota a tese do transporte público como obrigação do estado e direito do cidadão,
ao contrário do que pode parecer, indica aos passageiros que se trata de serviço social para os que não têm outra
alternativa, com toda a carga de ineficiência e maus serviços que infelizmente está associada a serviços desse tipo.
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MENSAGEM PREDOMINANTE SE CONFUNDE COM GOVERNO. As empresas públicas comunicam quase com
exclusividade seus novos produtos ou canais de distribuição, expansões de rede, de horário, novos veículos,
confundindo-se com a promoção da administração do momento, sem perceber que, em cada administração,
apenas a minoria das necessidades são atendidas e que a mensagem subjacente, enfatizada sempre pela
imprensa, é o que falta ser feito e não o que foi feito.
Se as empresas são privadas, principalmente do segmento rodoviário, fazem pouca ou nenhuma promoção
e se dedicam mais a ações defensivas contra os produtos desregulamentados concorrentes.
A única linha comum às estatais e privadas é a da defesa de seus nichos específicos contra outras do
setor. E novamente o elo do consumidor com suas especificidades, valores, comportamentos e desejos fica em
segundo plano.
SOCIALIZAÇÃO DA DIFICULDADE, ESCASSEZ DAS FACILIDADES. Ao segmento mais dinâmico da mobilidade,
representado pelos automóveis e outros veículos particulares, queda o privilégio de escolher, como os
clandestinos coletivos, a parte do mercado que preferem atender, superando inclusive suas maiores dificuldades:
a utilização ineficiente do investimento público em infraestruturas, o alto custo de sua utilização e aquisição e
sua inevitável e não percebida insegurança, erroneamente associada ao transporte coletivo.

A falta de estratégia, foco, objetivos
Convenhamos: faltam objetivos e estratégias ao governo, ao setor e às empresas. Como um dos resultados,
ocorre o que para o marketing moderno constitui falta grave - não se determina o foco das atividades e
conseqüentemente talvez a melhor decisão para não desperdiçar recursos seja não decidir e, como resultado,
não se comunicar.
FORÇAS E FRAQUEZAS. Curiosamente, a conquista do mercado pelos veículos individuais não foi automática.
As vantagens não estavam apenas em seu prato da balança, muito pelo contrário. O automóvel enfrentou o
desafio de convencer as pessoas de que deveriam aprender a dirigir para que elas mesmas conduzissem seus
veículos “de graça” tornando essa tarefa uma atividade valorizada e desejada. Passaram a desembolsar quantias
elevadas para adquirir um bem com alto custo inicial e rápida depreciação, além de custos e tarefas transferidas
ao seu proprietário para que seu patrimônio apenas continue diariamente em condições de uso. Precisou-se
mobilizar toda a sociedade a investir em infraestruturas particulares e públicas que hoje ocupam mais da metade
do território urbano e exigem a existência de um verdadeiro exército de servidores públicos e privados pagos
direta ou indiretamente por todos, inclusive os que não fizeram a opção pelo uso do automóvel.
Grande parte desse gasto é necessária para tentar evitar (mas geralmente remediar) a verdadeira
calamidade pública das mortes e ferimentos em geral permanentes causados pelos acidentes excessivos de
seus componentes. Para isso foi preciso conquistar apoio político para que os governantes fossem forçados a
investir nesse modelo grande parte dos impostos e para que todos investissem grande parte de suas poupanças
em modificar suas casas, locais de trabalho e lazer, em suma, todas as cidades para que se tornassem adequadas
à escolha. Sim, é fácil, ou deveria ser, perceber que o automóvel não veio resolver uma cidade existente, mas
demandou a mudança de seus espaços para que se tornasse viável.
A DERROTA DO POSICIONAMENTO. Depois ficam dizendo que a luta é desigual e as vantagens estão com o
adversário do transporte coletivo! Foi esse o produto fácil? Vá alguém tentar uma façanha semelhante. Por
exemplo, que tal a substituição dos hotéis por trailers? Afinal os hotéis são rígidos e, pior, coletivos, enquanto os
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trailers, apesar de sua fragilidade e pouca durabilidade, têm a flexibilidade de poderem permanecer aonde você
possa conduzi-los e ser personalizados de acordo com suas posses, temperamento e auto-imagem.
Não, senhores, o pêndulo que hoje está em posição tão favorável ao transporte individual não nasceu lá
nem é sua posição natural de equilíbrio, mas foi conduzido com grande esforço por objetivos e planos de longo
prazo calcados em conquistar o que então eram apenas nichos de mercado.
Hoje, a partir da posição em que está, onde o transporte público está se tornando um nicho dos despossuídos,
o modelo individual de transporte apresenta vulnerabilidades causadas pelo sucesso e pela tentativa de servir
a todas as necessidades (perda de foco) e um posicionamento as vezes frágil para quem já enxerga seus subprodutos nocivos quando praticada em excesso.
Esse mesmo erro muitas vezes vem acontecendo do lado do transporte coletivo que com freqüência tenta
engessar o produto para que suas eficiências internas sejam maximizadas. E é exatamente nessas lacunas que
surgem os novos transportes, coletivos ou individuais.

Nas plataformas e nos trens da capital mineira, com muitas
opções, o inusitado e irreverente BH Music Station
Inusitado, irreverente e plural em formato e alternativas, o BH
Music Station foi idealizado em 2000, pela produtora F. Nazca, com
participação da Nó de Rosas Produções e parceria com a CBTUMetrô-BH. A proposta é realizar espetáculos de artistas e bandas
consagradas nacionalmente em quatro das maiores estações
do CBTU-Metrô-BH, um espaço nada convencional. Também são
promovidos dezenas de pocket shows, com atrações locais e
regionais nas plataformas e nos trens, aproximando a população
da arte e transformando o CBTU-Metrô-BH num palco único em singularidade e fascínio. Juntas, as quatro
edições do projeto já contabilizam cerca de 70 mil participantes e mais de 160 atrações culturais. A cada
edição, o BH Music Station atrai, em média, 12 mil participantes, ou cerca de 4 mil pessoas em cada show.
Para alguns, é tudo ‘um admirável mundo novo’: conhecer o Metrô, suas estações, plataformas, as
viagens sobre trilhos. Para outros, é o Metrô sob nova ótica: um spetáculo a cada estação, um misto de
espanto e êxtase para quem se acostumou a ver o corre-corre das pessoas e o vai-e-vem de trens num
sincronismo quase mecânico. Na mais recente edição do evento, em 2009, a publicidade gratuita da marca
CBTU-Metrô-BH foi estimada em mais de R$ 800 mil. Calculada separadamente, a divulgação espontânea
em mídia impressa totalizou cerca de R$ 590 mil, e as inserções pagas, feitas pela produtora do evento, em
rádio, TV, backbus, cartazes internos, ﬂayers, spots, lambe-lambe e hot site, somaram outros R$ 217 mil em
divulgação institucional. A receita não-operacional gerada para o cofre único do governo com o evento foi
de cerca de R$ 140 mil, apenas para locação do espaço.
O investimento total na produção do BH Music Station está estimado em cerca de R$ 1,1 milhão (base
2009) e é pago por meio de patrocinadores captados pela Nó de Rosa Produções, sem interferência ou
participação do CBTU-Metrô-BH. A estrutura de mídia de divulgação usada no Music Station compreende:
adesivação de trens, mídia de aeroporto e principais corredores, jornais, revistas de bordo, outdoor,
inserções de rádio e TV, filipetas, cartazes internos, cartazes de rua, galhardetes, banners, entre outros.
Pode se dizer que o Music Station é um projeto consolidado e um dos mais bem-sucedidos eventos do
cenário cultural de Belo Horizonte e, quando o assunto é cultura, embora não se tenha ainda nenhuma
pesquisa do gênero, é recorrente a associação positiva que as pessoas fazem dele com o Metrô de BH.
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Alternativas práticas
Como exemplos principalmente da imagem e comunicação alternativa que é recomendada para o setor e
suas empresas, vamos usar algumas análises de caso.
O importante é que a solução passa pelo deslocamento do foco do PRODUTO transporte para o CONSUMIDOR
de transporte coletivo.
Para isso será necessária a segmentação do público-alvo para facilitar sua identificação em nossa mensagem
e para que possamos explorar as vantagens da característica COLETIVA de nosso produto, ao mesmo tempo em
que garantimos sua INDIVIDUALIDADE, valor já muito arraigado em nossa cultura.
O importante será responder a algumas perguntas para nosso cliente:
• Que tipo de pessoa sou ou serei ao utilizar o transporte coletivo?
É óbvio que a resposta deve ser favorável aos segmentos-alvo. Mas não é importante que a resposta
se limite aos que escolhem voluntariamente o transporte coletivo, já que desejamos não apenas mais
usuários, mas usuários satisfeitos que nos apóiam com sua poupança, opinião e com seus votos.
Para isso, é importante que mesmo os passageiros sem outra escolha tenham uma boa imagem de si
mesmos quando utilizam o produto.
• Que tipo de “pessoas” são as empresas e governos que me servem pelo transporte público? Com
quem se preocupam? Gosto deles? Também sou amigo de seus amigos e inimigo de seus inimigos?
Novamente, não é importante que essas “pessoas” sejam iguais aos segmentos endereçados, já que
estes podem representar idealizações favoráveis e não identidades imediatas.
Alguns bons exemplos servem para esclarecer melhor o que estamos propondo. O importante é
perceber e aproveitar o que foi utilizado pelo automóvel também em suas conquistas.
CASO BANCÁRIO. Se as dificuldades inerentes à construção de uma imagem favorável dos bancos parecem
enormes, muito maiores ainda são em uma sociedade com as desigualdades sociais do Brasil. Vamos descrever
o que poderia ser a imagem dos bancos com seus usuários deixados à própria sorte, ou seja, à percepção livre
extraída exclusivamente do uso de seus serviços.
Ao receberem seu dinheiro lhe pagam uma ninharia, mas cobram juros astronômicos quando você precisa.
O empréstimo significa o momento em que você precisa de algo que não tem e que o banco tem (mas não é dele)
e que vai ver se lhe empresta (mas vai receber muito mais de volta). Ir a um banco é sinônimo de obrigações
desagradáveis, filas e humilhações.
No entanto, na publicidade, os bancos estão sempre associados aos momentos de conquista ou felicidade
sua (nascimento, formatura, sucesso nos negócios, viagens) ou ajudando seus medos (morte, doença,
aposentadoria). Não são mentiras, mas apenas aspectos mais vantajosos para eles e que lhe são sublinhados.
Além disso, estão sempre apresentando inovações em serviços ou tecnologias especiais para não só justificar o
quanto lhe cobram pela segurança que lhe dão mas a oportunidade de se comunicar diretamente a segmentos
(segmentação) de seu público atribuindo-lhes prestígio e diferenciação na sociedade.
Ora, para quem se utiliza de transporte público, a associação com momentos felizes é mais fácil ainda. E
até mesmo seu aspecto típico, o ambiente coletivo, em geral visto como negativo, é altamente valorizado até
determinada idade que representa um enorme contingente de mercado.
Identificando mais seus usuários em sua propaganda, seus tipos especiais, suas “tribos” e mantendo um
clima ao mesmo tempo carinhoso com uns e aguerridamente urbano com outros, poderá pegar carona no status
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urbano e internacional de seu meio de locomoção. Para os migrantes rurais, as características altamente urbanas,
mesmo com críticas, são orgulho e status em relação a suas origens. São os ricos que se permitem nostalgias da
roça incompreensíveis a outros.
CASO PETROBRÁS. A Petrobrás, como o transporte público, precisa se preocupar com uma sustentação política
de longo prazo, e tem sido bem sucedida de duas formas.
Primeiro, está fortemente associada à brasilidade mostrando sua gente e nossa gente em inúmeras
campanhas. Mas ultimamente tem investido nos meios de comunicação de formadores de opinião como
campeã do “politicamente correto” e na relação microcomunitária, demonstrando seu apoio a grupos culturais,
ecológicos, esportivos, educação e regionais.
Uma veia semelhante já é realizada em determinadas empresas de transporte, principalmente de maior
capacidade. A adoção de bandeiras mais fortes e o apoio mais micro às comunidades - em eventos esportivos,
por exemplo - divulgando sua marca e o corpo de funcionários aumentaria muito seu potencial de simpatia
política mesmo entre os não usuários.
CASO CERVEJA E REFRIGERANTES. O aspecto mais interessante a ressaltar nas campanhas de cerveja e
refrigerante é a valorização sem receios das alegrias coletivas. É o oposto dos vinhos e outras bebidas. É o
futebol, a praia, os amigos, os bairros mais simples, no entanto sem conotação de risco de perda de status.
Ao contrário. Valorizam os grandes grupos e a inserção de seus consumidores em valores de grandes grupos.
Brincam com as dificuldades do dia-a-dia, demonstrando intimidade e simpatia com esses sentimentos.
Da mesma forma, há os momentos imbatíveis do carro (como o whisky) e aqueles que só são bons em
grupo (com a cerveja). Felizmente a cultura brasileira ainda valoriza mais as alegrias coletivas do que os
refúgios pessoais. Creio que aqui o potencial de exemplo para o transporte público é tão rico e evidente que
não é necessário elaborar. Podemos apenas mais uma vez enfatizar que nos anúncios o que mais aparece é você
bebendo cerveja, seu tipo, seus amigos, ou como você gostaria de ser e acredita que pode ser.

Campanha da Viação Piracicabana em Santos busca
fidelizar os clientes, formar opinião e fortalecer
a marca e a instituição
Em Santos, a campanha de marketing institucional da Viação Piracicabana, intitulada Transportando
Vidas, foi criada com o intuito de fidelizar os clientes, formar opinião e fortalecer a marca e instituição
na região. Dividida em três fases, a campanha aborda assuntos relacionados aos atributos do sistema, a
valorização do coletivo e o relacionamento com os clientes, buscando sua fidelização.
A primeira fase teve início em setembro de 2009, com duração de quatro meses; nesse momento, se
mostrou que “as boas coisas da vida vão de ônibus”, apresentando o estudante, o trabalhador, a família,
os amigos, o casal de namorados, ou seja, “gente como a gente”, com a valorização do coletivo. A segunda
fase, iniciada em janeiro de 2010, durou seis meses, período em que foram evidenciados os “atributos
positivos do sistema”, com a aproximação entre cliente e empresa, e com apresentação de fatores como
tecnologias, inovações e respeito aos clientes, atendimento adequado e seguro dispensado aos idosos e
deficientes, respeito ao meio ambiente, monitoramento on-line das linhas, cartão transporte, atendimento,
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Diz-me com quem andas...
O transporte público em sua voracidade causada por recursos escassos descobriu finalmente o potencial
da publicidade em seus espaços. Seja em seus veículos, seja em suas instalações ou vias.
No entanto, o volume do resultado financeiro imediato não justifica a falta de critério na escolha das
mensagens que se vêem e que muitas vezes retratam direta ou indiretamente o coletivo como mau produto, de
baixo status e suportável apenas pela falta de alternativa.
Ou é um anúncio em ônibus de revendedora de autos com mensagem sobre a solução que oferece para
fugir do suplício, ou de produtos cosméticos para quando chegar em casa ou de produtos eletrônicos que têm
como mensagem a retribuição que oferecem para depois de situações desagradáveis. Certamente a situação
desagradável só pode ser depois de ser transportado pelo metrô, por exemplo.
Em vez disso, o espaço poderia ser oferecido a preços incentivados, ou até quase de graça para mensagens
inteligentes e associações com produtos de prestígio e simpatia popular. Esse tipo de ação não é nenhuma novidade,
os shoppings fazem isso com as chamadas “âncoras” que em alguns casos até são pagas para se localizar lá.

O produto
Para que não se pense que acredito em marketing apenas pela propaganda, é importante frisar que o produto
precisa também melhorar, mas para que melhore é preciso maior apoio de seus consumidores e não consumidores.
Mesmo como está, escondidos em suas dificuldades há valores a serem apontados e pequenos lançamentos a
serem melhor explorados ao identificar seu usuário.
Por mais incrível que possa parecer a seus críticos, no transporte coletivo há vida, muita vida, que inclui
felicidades, relações e principalmente pessoas simpáticas, que só existem por suas qualidades coletivas e que
não precisam ser conhecidas apenas em Paris e Nova York, mas aqui mesmo.

respeito, qualificação dos profissionais.
A terceira fase, com início em julho de 2010, que teve duração prevista de seis meses, considerava
a ideia do relacionamento e da fidelização dos clientes. Esta fase focalizou as vantagens do transporte
coletivo quanto à fluidez do trânsito, ocupação racional do espaço viário, redução de custos, segurança e
meio ambiente, com o propósito de atrair o cliente do carro para ônibus.
Na avaliação da empresa, as ações aplicadas se mostraram eficientes, proporcionando resultados
excelentes em relação à satisfação do público. A campanha Transportando Vidas tem como objetivo inicial
propagar a ideia de que o transporte coletivo é a solução urbana para os próximos anos e que a Viação
Piracicabana respeita e reconhece o cidadão como sendo parte de todo o processo (primeira fase), que
possui atributos positivos no sistema de transporte (segunda fase) e da importância do relacionamento da
empresa com os seus clientes usuários do transporte coletivo (terceira fase).
Com a perspectiva de término da terceira fase da campanha em dezembro de 2010, foi prevista a
realização de uma pesquisa de avaliação com os usuários, abrangendo todas as três fases da campanha
institucional. Essa pesquisa de satisfação ao final de todo o processo é justificada por se tratar de uma
campanha contínua, em que a percepção do público-alvo não se limita somente a uma das fases.
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As instituições e a obrigação do MKT como ferramenta
de apoio do setor de Transportes
Eduardo Facchini
Áreas de Atuação - Setor Público e Privado, nas áreas de: Transportes, Logística, Trânsito, Comunicação, Marketing e Educação. É mestre em Administração, Educação e Comunicação, pela Universidade São Marcos, possui graduação em Gestão Tecnológica em Logística - Faculdades Integradas
Torricelli (2005). Especialista em Administração em MKT (FMU) e em Gestão Pública (FESPSP).

Francisco Berardi Netto
Áreas de Atuação – Setor Público e Privado, nas áreas de: Transportes, Logística, Trânsito. É engenheiro formado pela Politécnica da USP de São Paulo em 1967. Diversos cursos em nível de mestrado na EPUSP

À medida que a concorrência e os custos aumentam, as empresas prestadoras de serviço têm
de enfrentar alguns desafios que envolvem ações estratégicas de marketing, tais como, aumentar sua
diferenciação competitiva e melhorar a qualidade e a produtividade dos serviços prestados.
Se os usuários de transportes percebem como idênticos os serviços prestados por diferentes
empresas, o preço e não a empresa prestadora dos serviços passa a ser o fator mais importante para sua
escolha. Nesse caso, a solução para enfrentar a concorrência será a introdução de diferenciais relativos à
oferta, ao processo de fabricação e de fornecimento e à imagem da empresa prestadora dos serviços.
A oferta pode incluir inovações para distingui-la dos concorrentes, tais como a instalação de
ar-condicionado, música ambiente, televisão e assentos reclináveis confortáveis nos veículos, já
tecnologicamente avançados, com piso baixo, cambio automático e combustível limpo para um transporte
sustentável, lembrando que a sustentabilidade já não é só uma questão de marketing, como há pouco
tempo se imaginava, hoje passa a ser regra e uma necessidade de sobrevivência.
As empresas operadoras e as gestoras podem ainda introduzir diferenciais no processo de
fornecimento do serviço, principalmente buscando aprimorar a qualidade do atendimento ao usuário e
o padrão de qualidade de operação dos veículos, o que vai demandar investimentos na capacitação dos
profissionais que atuam em contato direto com o público, para que procedam de acordo com princípios
éticos, técnicos e de relacionamento interpessoais desejáveis.
Para diferenciar o fornecimento de serviços é importante ainda cuidar do ambiente físico onde o
serviço é oferecido e disponibilizar informações atualizadas e confiáveis para o cliente, no caso o usuário,
o que pode significar no caso do transporte público, dispor de veículos melhores e mais confortáveis, como
já foi dito, e de um sistema eficaz de informações sobre horários (PMV – Painéis de Mensagem variável) e
itinerários, via telefone, mapas, panfletos, totens INTERNET e outras mídias. Um exemplo deste diferencial
são os atuais BRT ‘s’, com cobranças desembarcadas estações arrojadas e um ambiente totalmente
segregado dando uma ideia de metrô de superfície.
Investir na construção de uma imagem positiva da empresa prestadora de serviços é talvez a mais
importante e nobre das estratégias de marketing que contribui diretamente para o enfrentamento da
concorrência, no caso de pouca diferenciação entre os serviços ofertados por diversas empresas.
Criar e divulgar símbolos, marcas, programas, slogans e outros sinais próprios da empresa são
caminhos a adotar para a melhoria da imagem e a diferenciação do fornecedor. E para que isto ocorra, o
espaço do MKT nas empresas precisa estar consolidado e firmado no conceito mais lato possível.
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A chave para uma empresa fornecer serviços de qualidade superior à dos seus concorrentes é
conhecer e compreender as expectativas de qualidade dos diferentes segmentos de clientes. Isso se torna
possível, por exemplo, com a realização de pesquisas de mercado específicas para tal fim.
Entretanto, algumas medidas utilizadas para aumentar a produtividade podem levar à padronização
excessiva dos serviços, privando o cliente de um serviço personalizado e dificultando a sua diferenciação
em relação aos demais ofertados no mercado.
Esse é um desafio em que é fundamental encontrar o equilíbrio: melhorar a produtividade com
padronização dos serviços e, ao mesmo tempo, conseguir diferenciação e qualidade.

ETAPAS DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE MARKETING
É nesse contexto que o conceito de marketing evolui para gerenciamento de marketing, ou seja, para
a identificação do que as empresas devem fazer para satisfazer seus clientes e alcançar seus objetivos de
maneira lucrativa.

“O gerenciamento de marketing consiste na análise, planejamento, implementação e controle de
programas destinados a criar, desenvolver e manter trocas com o mercado-alvo, com o propósito de atingir
os objetivos de uma organização”. *Philip Kotler
O processo de gerenciamento de marketing pode ser descrito em quatro fases:
a) Analisar as oportunidades do mercado.
Nenhuma empresa pode depender de seus produtos e mercados atuais e crer que irão durar
para sempre. Portanto, deve ser capaz de identificar novas oportunidades de mercado, analisar
cuidadosamente os interesses e desejos de seus usuários e o ambiente competitivo, de forma
a evitar ameaças e tirar vantagem das oportunidades e do que seu produto se diferencia dos
demais. Nesse sentido, a pesquisa de mercado é o instrumento mais importante.
b) Selecionar os mercados-alvo.
Não se pode satisfazer a todos os usuários, num dado mercado, da mesma maneira.
Existem vários tipos de usuários com diferentes tipos de necessidades.
As empresas devem, portanto, estudar o mercado e escolher os segmentos aos quais pode
servir melhor do que seus concorrentes. Isso envolve a segmentação do mercado, ou seja, o
processo de classificar os consumidores em grupos com diferentes necessidades, características
ou comportamentos.
Desenvolver o “composto de marketing” - marketing mix
“Marketing mix é o grupo de variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza para
produzir a resposta que deseja no mercado-alvo.” *Kotler e Armstrong (1993)
c) O composto de marketing ou marketing mix consiste em ações da empresa para direcionar a demanda
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para o seu produto. As diversas possibilidades podem ser reunidas, no caso de serviços, em seis grupos,
conhecido como 6 pês: preço, produto ou serviço, ponto, promoção, pessoal e processo.
d) Gerenciar o esforço de marketing. A empresa deve elaborar estratégias de marketing que se adaptem à
sua posição no mercado e aos seus recursos face aos seus concorrentes e gerenciá-las de maneira eficaz,
para que atendam às alterações no ambiente.
O trabalho de elaborar estratégias de marketing competitivo começa pela análise completa da
concorrência. O ambiente deve ser monitorado de forma a se obter resposta para estas questões:
Quem são nossos concorrentes?
Quais são seus objetivos e estratégias?
Quais são suas forças e fraquezas?
Como eles reagirão a diferentes estratégias competitivas?
O marketing mix
O marketing mix é usado para formular estratégias para o negócio desenvolvendo os “6” pês.
1 - Produto ou serviço:
Uma atenção especial deve ser dada ao desenho adequado dos serviços, orientado para os diversos
segmentos de mercado. Gerar novos produtos, como serviços opcionais, linhas para atendimento específico
de centros comerciais, são exemplos da estratégia de produtos adequada ao setor de transporte coletivo.
O diferencial desses produtos, em relação aos produtos semelhantes ofertados pelos concorrentes,
pode estar na escolha da tecnologia, na forma de atendimento, nos horários, na programação das paradas,
na rota, etc.
2 – Preço ou tarifa:
O preço é um fator central no gerenciamento e equilíbrio dos sistemas de transporte coletivo.
As tarifas não se destinam somente a cobrir os custos operacionais, mas também a maximizar o uso
do sistema e controlar a sua demanda.
Estabelecer faixas tarifárias em função da extensão da viagem, do tipo de serviço, do horário, das vias
por onde trafega, do tempo de viagem e conceder descontos, são alguns exemplos de políticas a serem
adotadas.
Devido à regulação de preços a que os serviços de transporte públicos são submetidos e à tradição da
tarifa única, adotada na maioria das cidades brasileiras, o estabelecimento do preço diferenciado torna-se
problemático para o setor.
Embora as tarifas de serviço público sejam manipuladas via de regra pelo governo, é fundamental
que elas tenham uma adequada correlação preço-qualidade.
A qualidade de um bom serviço postal por exemplo, pode muitas vezes justificar um preço um pouco
acima de certas expectativas. Porém, um mau serviço não justifica nem mesmo um preço ínfimo que seja.
Portanto, é preciso que a política de preços seja adequada a uma remuneração dos serviços prestados,
cobrindo os custos e proporcionando um lucro socialmente aceitável.
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3 - Ponto ou praça:
No marketing de produtos, o ponto está associado à distribuição, ou seja, como tornar as mercadorias
acessíveis para o mercado-alvo.
No setor de transporte coletivo, ele pode ser associado ao redesenho e distribuição das linhas, oferta
de serviços diferenciados e itinerários da rede de transporte.
Trabalhar o ponto ou praça implica também em rever as interfaces entre o usuário e o serviço, por
meio da localização e tratamento dos terminais e pontos de parada, em termos funcionais e de informação,
para proporcionar o acesso mais fácil possível aos serviços.
4 – Promoção:
O marketing, no conceito amplo da palavra, exige mais do que desenvolver bons serviços, definir seus
preços e colocá-los à disposição dos usuários. È necessário comunicar esses serviços ao mercado.
Nesse sentido, promoção no transporte coletivo significa comunicar os serviços ofertados. A
promoção, na indústria do transporte, conta com um elemento fundamental e primordial que é a informação
ao usuário.
Mapas, catálogos, panfletos, páginas na Internet, divulgando informações sobre horários e itinerários
e serviços de atendimento por telefone, podem ser utilizados como canais de comunicação com os
usuários-clientes.
Além disso, é importante o desenvolvimento de ferramentas eficazes de propaganda, promoção e
relações públicas, tais como anúncios, publicidade em rádio e televisão, outdoors, busdoors, visando
principalmente à construção de uma imagem positiva do setor.
5 – Pessoal:
Dispor de profissionais capacitados para o trabalho, bem como a aparência, são fatores de extrema
importância no setor de serviços, devido à interação constante entre fornecedor e cliente que ocorre no
processo de produção e consumo simultâneos.
No marketing de serviços, os segmentos organizacionais que estão permanentemente em contato
direto com os usuários — o pessoal operacional, da linha de frente são os mais relevantes da organização.
A valorização, a criação de mecanismos de recompensa e participação o incentivo dessas equipes e
ainda o investimento em seu desenvolvimento e treinamento são fatores fundamentais.
6 – Processo:
Uma viagem de transporte coletivo é o resultado de um processo complexo, podendo a qualidade
dos serviços variar de uma viagem para outra, mesmo quando se toma em consideração a mesma linha.
Nesse sentido, há a necessidade de inovação, melhoria e adaptação dos processos de planejamento e
de produção nas empresas, apoiados por sistemas gerenciais e de informação eficazes, visando a garantir
a qualidade dos serviços e acompanhar as mutações do mercado.
Administração das informações: “A inteligência de marketing”
Uma organização orientada para o mercado deve possuir a habilidade de gerar, disseminar e utilizar
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eficazmente as informações sobre os seus consumidores e seus concorrentes. Nesse sentido, a importância
da administração das informações conduz ao conceito de inteligência de marketing.
Um sistema de inteligência de marketing é um conjunto de procedimentos e fontes para obter
informações diárias sobre os desenvolvimentos pertinentes no ambiente de marketing.
Toda empresa que deseja ser competitiva deve organizar o seu fluxo de informações, por meio de
um sistema de informações de marketing, que consiste em pessoas, equipamentos e procedimentos para
coletar, selecionar, analisar, avaliar e distribuir informações necessárias para a tomada de decisões.
Os administradores, responsáveis pela tomada de decisão em marketing, precisam dispor de
informações sobre o ambiente de marketing, que inclui o comportamento e a avaliação dos mercadosalvo e dos seus concorrentes, por exemplo. Um sistema de informações de marketing permite avaliar
as necessidades de informações para a administração do negócio, desenvolve-las e distribuí-las. Essas
informações são geradas, principalmente, pelas atividades de inteligência de marketing.
As informações podem ser obtidas por meio de relatórios, informações de gerentes com muitos anos
de casa, banco de dados, jornais, revistas técnicas, conversas informais com fornecedores ou os próprios
funcionários da linha de frente da empresa e por pesquisas direcionadas..
É possível também comprar informações por meio de fornecedores externos.
Empresas especializadas pesquisam e reúnem dados e informações importantes sobre determinado
setor, a custos mais baixos sendo que a empresa interessada poderia obter se atuasse por conta própria.
Além dos sistemas de inteligência de marketing, são também utilizadas as pesquisas de marketing
que tem como objetivo o planejamento, a coleta, a análise e a apresentação empresa para a descoberta de
novas oportunidades de mercado.
ESTRATÉGIAS DE MARKETING NAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E SERVIÇOS
Vamos colocar duas definições largamente aceitas acerca do que é Marketing, embora nosso estudo
esteja focado em empresas privadas é importante para um bom entendimento dos processos e do jogo
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político que façamos um parêntese aqui e analisemos o serviço do ponto de vista do poder público, e de
um serviço amplamente reconhecido pela população:

“Marketing é o processo de gerenciamento que identifica, antecipa e atende as necessidades
dos clientes eficientemente e lucrativamente.” *UK’s Chantered Institute of Marketing – CIM
“Marketing é o processo que planeja e executa a concepção, atribuição do preço, promoção
e distribuição de idéias, bens, serviços para criar a troca e satisfazer objetivos individuais e
organizacionais.” *American Marketing Association – AMA
Então, podemos ver o quanto, no setor de transportes, estamos distantes desses conceitos.
Mas reconhecemos que as dificuldades do ambiente muitas vezes não permitem que se faça uso
pleno das tradicionais ferramentas de marketing: promoção, preço, produto e distribuição (praça).
Vamos esclarecer alguns equívocos que predominam quando se fala em Marketing em Serviços
Públicos e principalmente no segmento Transportes Públicos:
Marketing não é só venda, propaganda, comunicação e também não é apenas geração de receita não
operacional. Essas visões fragmentadas dificultam a formalização de estratégias mais amplas e prejudicam
a consolidação de ações de marketing efetivas.
É fundamental que essas ações atuem para sustentação da imagem da empresa junto a todos os
públicos com quem ela interage.
Relatando a experiência do Metrô de São Paulo e analisando o cenário que vislumbramos, vamos
constatar o que vemos como nossa missão.
No Metrô de São Paulo, ações de marketing estiveram presentes desde o início, porém, atualmente a
imagem se tornou muito diferente tendo em vista a superlotação existente.
Assim sendo, torna-se imprescindível , pelo menos, a manutenção de um mesmo nível de prestação de serviço.
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CENÁRIOS FUTUROS,
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O

Marketing como ferramenta de gestão foi acolhido no setor de transporte público no contexto da crise
que o atingiu nos anos 90. Esta crise se expressava na perda de passageiros e receitas, na entrada no
mercado de operadores que vinham de outros setores econômicos e se instalavam com vans e kombis
para transportar pessoas. Na época, muitos empreendedores individuais, vindos de processos de demissão
voluntária em grandes empresas, passaram a fazer do transporte clandestino de passageiros os seus negócios.
Da mesma forma, o crime organizado também viu na atividade um meio de esquentar seus ganhos ilícitos. Anos
e anos de ausência do Estado em muitas regiões das cidades, em especial suas periferias, abriram espaço para
que esta atividade recebesse inicialmente o apoio da sociedade local.
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A desregulamentação que já ocorrera nos países vizinhos, passou a encontrar defensores internos. Perda de
passageiros e de receitas, desorganização das redes de transporte construídas ao longo de anos, perplexidade
e impotência dos órgãos gestores - estes eram os sinais presentes na conjuntura, que ficavam ainda mais
acentuados em face das opiniões emitidas pelos usuários, que se dividiam em face do que estava acontecendo.
A baixa qualidade dos serviços e, principalmente, a falta dele em muitas regiões indicavam uma situação de risco
para os operadores e perda de autoridade para os governos envolvidos.
A crise dos anos 90 mostrou em definitivo para o setor que o denominado “mercado cativo” poderia ter
seus dias contados – ou seja, se a renda das pessoas ainda mantinha muitas delas fora do transporte público, o
crescimento da renda em outros segmentos da sociedade poderia provocar uma saída em massa de passageiros.
Os usuários de transporte público precisavam ser tratados como CONSUMIDORES, como CLIENTES.
Em resposta a crise dos anos 90, muitas empresas investiram em conhecimento maior dos seus clientes e
potenciais-clientes, na melhoria da operação e, em especial, no treinamento da mão de obra. Muito do que foi
realizado a partir destes anos se deveu ao reconhecimento pelas organizações do setor de muitos dos conceitos
e fundamentos que vêm sendo defendidos pelos profissionais de marketing, dentro e fora do setor.
Abriu-se um período de cobranças da presença do Estado no setor o que tornou possível a aproximação
entre o setor público e privado na busca de um Marco Regulatório capaz de orientar as ações de todas as partes e
promover a sustentabilidade do setor. O processo culminou na aprovação da Lei 12.587/2012 - Política Nacional
de Mobilidade Urbana.
Com a Lei, apresentada no capítulo 4 deste Caderno, ganham definições legais diversos temas essenciais
ao setor: priorização do transporte público no uso do sistema viário, separação da tarifa dos custos para
garantir o acesso de todos aos serviços, integração entre modos de transporte, respeito aos pedestres e idosos,
melhoria do desempenho ambiental. A Lei estabelece atribuições para os governantes, direitos e deveres para os
operadores e reconhece direitos dos usuários e da sociedade em geral.
DESAFIOS ATUAIS O que ocorre nos dias atuais, pode ser entendido como uma crise de outra natureza. A
mobilidade assim como a urbanização são eventos de grande e crescente complexidade, colocando em cheque
as formas tradicionais pelas quais entendem e agem os diversos atores envolvidos.
Com 82% de sua população em cidades, nestas se dão as contradições do desenvolvimento brasileiro,
resultado de crescimento econômico com baixa distribuição de renda, no qual a expansão territorial se deu
tanto para os ricos – condomínio de alta renda – e para os pobres – periferias desprovidas de infraestrutura e
de empregos. A mobilidade urbana vai de passo com o processo de urbanização. Visto de fora a mobilidade se
converte em imobilidade – competição entre modos coletivos de transporte, crescimento do uso do transporte
individual – automóveis e motos, ausência de infraestrutura para circulação de pedestres e de ciclistas.
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Com o RioCard Rock in Rio 2011,
“um show de transporte por um mundo melhor”
Trabalhando em parceria com a Fetranspor
- 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, rápido, seguro e confortável para os
participantes do Rock In Rio 2011 – megaevento
com grande impacto em toda a vida 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
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 organizadores do evento e a Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro decidiram que não seria 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 estabelecidas novas rotas
e houve mudanças no tráfego de forma a bloquear os acessos principais, permitindo apenas a entrada dos
ônibus cadastrados e de alguns carros 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 estratégicos, 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 público 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 asseguraram ao público a compra dos cartões especiais 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 participação de
aproximadamente 100 mil pessoas por dia, totalizando um fluxo geral de 700 mil pessoas nos sete dias
do evento, 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 shows
do Rock in Rio e entre tais clientes registrou-se 97% de aprovação do serviço.
Este fenômeno se dá num Brasil Urbano que está mudando em muitos aspectos – parcelas crescentes
passaram a ter renda suficiente para fazerem parte do mercado de consumo; melhorou o nível de instrução,
embora muito há por fazer neste plano; a população vive mais e o envelhecimento da população introduz novas
demandas e exigências. As expectativas e exigências em relação aos serviços de transporte público seguem os
mesmo padrões das exigências em relação aos demais serviços, tais como telefonia, água, eletricidade e Planos
de Saúde, por exemplo.
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Este Brasil Urbano está integrado de diversas formas no mundo global, tanto econômica como
tecnologicamente. Vive-se o que podemos denominar de Revolução Digital. Esta revolução cujos aspectos mais
visíveis se deram no plano da comunicação – disseminação do uso de telefones celulares e do acesso a internet –
tem um dimensão mais estrutural que se expressa na ampliação do nível da autonomia adquirida pelos indivíduos
e pelas organizações, tanto para se manifestarem como para buscarem soluções para os seus problemas. Isto
vem afetando diretamente a forma como pode se dar a mobilidade de pessoas, mercadoria e conhecimento.
Em comparação ao passado, podemos identificar fenômenos tais como: - eliminação de deslocamentos
físicos com a utilização de atividades à distancia – InternetBank, EAD – Ensino a distancia, Atendimento médico
à domicilio, Tele-trabalho; adoção da distribuição de mercadorias sob encomenda – Just in time. Estes são
alguns exemplos iniciais de como pode se dar a mobilidade de pessoas. A adoção destas ações já afetaram
o tamanho e o poder de diversas categorias profissionais e de trabalhadores da indústria e ainda poderão ter
efeitos importantes sobre a organização e distribuição espacial da prestação de serviços.

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

No início de 2012, o site da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô estava em operação
havia 16 anos e deveria ser atualizado. Buscando tornar a navegação desse recurso mais intuitiva e
amigável, com ferramentas de consulta rápidas e seguras, e também procurando facilitar o acesso de seus
usuários às informações, a Companhia decidiu investir em novas tecnologias da informação.
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
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portadores de necessidades especiais.
Tendo em vista a necessidade de atender a um nível de exigência cada vez
maior de seu público, foi definido ainda que na reformulação do site seriam
disponibilizados aplicativos que orientassem os usuários a respeito das condições
operacionais das linhas metroviárias, de forma que conhecessem qualquer
anormalidade antes de entrar no sistema. De acordo com o relatório, o novo layout
do site foi estabelecido com base nas experiências dos usuários, colocando os
itens mais procurados em destaque, e traduz uma homenagem a São Paulo, com
belas 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 usuários diariamente em cinco linhas: Linha 1
– Azul; Linha – Verde, Linha 3 – Vermelha e Linha 5 – Lilás, operadas diretamente
pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, e a Linha 4 – Amarela, operada pela concessionária
Via Quatro.
O relatório assinala que, como estratégia de divulgação, foram convidados alguns ‘blogueiros’ e
usuários que avaliaram o portal, o ‘mobile site’ e o widget. A imprensa foi muito receptiva e a notícia do
novo site e plataformas mobile 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 informações sobre o sistema. O relatório do projeto
informa que o número de cadastros para receber e-mails totaliza 77.035. Somente no mês de junho de 2012
mais de 348 mil pessoas acessaram o endereço eletrônico, tendo sido registradas quase quatro milhões de
visitas às páginas do site, um aumento de 72%.
O Brasil Urbano é acompanhado de uma crescente presença de movimentos ambientalistas e um aumento
das pressões sobre órgãos públicos para a promoção da melhoria ambiental. Nos últimos anos cresceu a
percepção da sociedade sobre as correlações entre os transportes - público e geral – e a poluição atmosférica. A
deterioração da qualidade do ar e, mais recentemente, da poluição sonora, começam a ser medida em diversas
cidades do país e os vilãos são os meios de transporte, sejam eles automóveis, motos, ônibus, caminhões. Na
medida em que as ações governamentais contra a queima de florestas e desmatamento começam a dar frutos,
cresce a consciência sobre o que podemos denominar “meio ambiente urbano”.
Finalmente cumpre identificar aqueles fenômenos que se dão no espaço da Mobilidade Urbana, que são
essenciais para a construção de cidades sustentáveis do ponto de vista social e econômico. A violência urbana
e o aumento da morbidade dos jovens brasileiros se dão principalmente nos espaços da mobilidade urbana. O
incremento das mortes de jovens em acidentes de transito, principalmente envolvendo a utilização de motos ou
de bicicletas e os conflitos entre condutores, ainda são tratados como fatalidades. Ou seja, estão nas mãos de
Deus.

O marketing pode ajudar?
O Marketing pode auxiliar a desvendar esta complexidade, suas causas e tendências, identificar os atores,
as expectativas e necessidades, apontar rumos para uma melhor comunicação entre as partes interessadas. Isto
requer a incorporação do Marketing na filosofia gerencial das empresas e no processo decisório dos órgãos de
governo. O seja, o Marketing tem de deixar de ser entendido apenas pelo viés da promoção. O marketing tem de
9 2 

A N T P

 SÉ R IE C A D E R N O S T É C N I C O S  V O L U M E 1 1

esta presente no plano estratégico, ser considerado na definição dos produtos e investimentos, apontar e ajudar
na escolha das ações de melhoria de eficiência, além de participar no plano de comunicação entre partes.
Este passo no setor público esbarra da redução do marketing e da comunicação em instrumento de
promoção dos dirigentes eleitos e dos governos. Sem prejuízo das atividades de promoção dos mesmos, é
preciso destacar as restrições as quais os governos são submetidos pela lei. Os princípios da publicidade e da
transparência as quais estão submetidos permitem um amplo campo de ação. Exemplo disto é a prestação de
informação aos usuários e aos cidadãos, a promoção de ações de educação e esclarecimento, a mobilização da
sociedade para a elaboração de Planos e Políticas. Enfim, a construção de maiorias na opinião pública capazes

Em um ano, campanha Faixa Viva consegue reduzir a cerca de
1/3 o número de pedestres mortos e de feridos graves
A CET-Santos - Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos desencadeou em 2011 a campanha Faixa
Viva, um movimento permanente que visa defender a prioridade do pedestre nas faixas de travessia sem
semáforos, idealizado para melhorar a convivência urbana. O relatório do projeto explica o procedimento
central da ação: “O pedestre sinaliza com o braço estendido a intenção de atravessar 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 mostrou que a ação é aprovada por mais de 90% das pessoas”.
A CET-Santos explica que tais resultados foram alcançados por causa do apoio da população e de ações
educativas nas ruas, escolas e Centros de Formação de Condutores (CFCs). Houve também capacitação de
motoristas e adesão de sinalização especial.
Definido o foco da campanha – as faixas de pedestre sem semáforo –, a prefeitura santista e a CETSantos 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 Shopping Parque Balneário,
reunindo representantes de segmentos ligados ao trânsito e ao Transporte Público da região. Produziuse 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 vídeos
foram produzidos – um comercial de 30 segundo e um vídeo desenvolvido para explicar a campanha Faixa
Viva, e disponibilizado em palestras, cursos e escolas.
Também foram confeccionados e distribuídos 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 adesivadas 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 desenvolvida para atrair o público e engajá-lo no movimento: treinamento e distribuição de materiais,
ações de conscientização no trânsito, interação com as crianças por meio da ação Faixa Viva na Escola,
desenvolvimento de teatro de fantoches, o concurso cultural Projeto Cidadão (iniciativa do Jornal da Orla,
gratuito, para estudantes da rede municipal). A CET-SP passou a adotar uma sinalização de solo diferente
nas faixas sem semáforo, a Passagem sinalizada 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.

M A R K E T I N G

E

C O M U N I C A Ç Ã O

 OUTUBRO/2013

9 3

de dar sustentação às ações dos próprios governos.
Neste momento o setor tem diante de si uma oportunidade inédita - atuar de forma articulada na
implementação da Lei de Mobilidade Urbana, posto que esta lei impõe a elaboração nos municípios brasileiros
acima de 20 mil habitantes de Planos de Mobilidade Urbana. A Lei estabelece compromissos para os governos e
para os operadores e o confere empoderamento para usuários e sociedade civil.

Introdução do Plano de Mobilidade Urbana
em Cachoeiro do Itapemirim
Em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, a Viação Flecha Branca, em parceria com a Prefeitura
Municipal e a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa) montou o Plano
de Mobilidade 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 àss necessidades de deslocamento das pessoas e dar
sustentação ao desenvolvimento da cidade”.
O projeto compreendeu uma série de ações, que, segundo a empresa, exigiu planejamento,
perseverança e visão de longo prazo. Foram desenvolvidas as seguintes ações: implantação do sistema de
bilhetagem eletrônica; padronização da frota de ônibus (com nova pintura e novo padrão visual); renovação
da frota; ações visando à introdução de ônibus 100% acessíveis; o desenvolvimento do Programa Ir e
Vir – Transporte Solidário; aprimoramento 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 diferenciada com desconto para o Cartão Melhor Cidadão e construção de novos
abrigos e pontos de ônibus.
O Plano de Mobilidade Urbana integrou a campanha de imagem da empresa, desencadeada 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 Mobilidade Urbana para apresentação da íntegra do plano às
autoridades e à Sociedade Civil. Participaram do encontro o secretário estadual de Transportes, o prefeito,
deputados estaduais, vereadores, representantes das associações de moradores da cidade, formadores 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 (divulgação 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 de transporte de linhas diametrais para linhas radiais; integração temporal e tarifária (sem
necessidade de Terminal); tarifa única nas linhas distritais; desenvolvimento da promoção Recarregou
ganhou” (clientes que efetuam recargas ganham descontos ou passagens integrais aos domingos);
convênios (rede de afinidade); introdução do Programa TV nos Ônibus, ônibus com ar-condicionado,
renovação contínua da frota e novos pontos de recarga de créditos (Cartão Cidadão).
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A lei determina aos municípios a elaboração de Planos Municipais de Mobilidade Urbana. Para além das
questões técnicas que deverão integrar o planejamento da implementação destes planos, são necessárias ações
de marketing nas seguintes dimensões:
• Disseminar o conceito de mobilidade urbana envolvendo a viagem completa das pessoas. Ao colocar
a viagem completa das pessoas no centro da preocupação – aponta-se para a busca da integração entre
os modos motorizado e o não motorizado, entre as infraestruturas disponibilizadas para pessoas e
veículos, entre os modos coletivos e individuais, tomando como meta a integração de todos os modos
pelos quais a mobilidade pode ser dar;
• Informar a discussão sobre os custos da Mobilidade Urbana e da sua repartição na sociedade. Esta
ação implica em identificar todos os beneficiários da mobilidade urbana, que não podem ser reduzidos
aos clientes diretos do transporte público, ou seja, reforçar o discurso dos benefícios para todos e da
repartição dos custos das deseconomias geradas por decisões que extrapolam os setores diretamente
envolvidos;
• Acompanhar as tendências presentes na opinião pública e aproveitar os momentos em que estas
se colocam em campo demandando melhorias para o transporte coletivo ou para a circulação de
pedestres e ciclistas, para alavancar os meios necessários para tal;
• Promover as iniciativas orientadas para o desenvolvimento tecnológico que contribua para o aumento
da produtividade do setor e para a melhoria do seu desempenho ambiental;
• Conceber e apoiar a instalação de espaços e meios de interlocução com a sociedade, opinião pública
em geral, imprensa tradicional e mídias sociais, trabalhando a transparência das informações e
promovendo as condições de alianças sociais e políticas que contribuam para remover os obstáculos
que se interpõem a construção de cidades sustentáveis.
O Marketing em geral é chamado a apontar medidas simples e milagrosas, algumas delas validas e
que podem dar fôlego ao setor promover as mudanças estruturais. Estas ações em geral estão no plano de
comunicação social e de relacionamento entre partes interessadas. Mas estas ações, embora válidas não serão
duráveis se a qualidade dos serviços não melhorar e o acesso a eles continuar proibitivo no plano dos custos. O
Marketing pode muito pouco contra a propaganda enganosa.
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Conheça os outros Cadernos tÉCniCos
editados pela antp com apoio do bndes
Volume 1 • Bilhetagem Automática e Gestão nos Transportes
Públicos
Publicado em 2003, após a realização de um Seminário sobre o mesmo tema, o
Caderno mostra o estado da arte do setor de bilhetagem eletrônica, considerada
pela ANTP como um importante instrumento de ação pública e não apenas como
uma ferramenta da operação privada. Os textos contidos no Caderno descrevem
o panorama nacional, discutem o impacto de nova tecnologia na melhoria e nos
custos dos sistemas de transporte coletivo, no emprego e na gestão pública,
apontam as tendências da evolução tecnológica e relatam algumas experiências
implementadas em cidades brasileiras.

Volume 2 • Transporte Metroferroviário no Brasil
Coordenado pela Comissão Metroferroviária da ANTP, este Caderno apresenta o
perfil dos serviços de transportes urbanos de passageiros sobre trilhos no Bra
sil. Os textos destacam os sistemas integrados, as oportunidades de novos
projetos no setor, as perspectivas mundiais de desenvolvimento tecnológico e
as condições de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência. Do
ponto de vista da gestão das empresas operadoras, outros textos abordam o
perfi l de consumo de energia, a gestão dos ativos das empresas e a gestão
dos riscos.

Volume 3 • Panorama da Mobilidade Urbana no Brasil
O terceiro Caderno mostra o perfil da mobilidade urbana no Brasil, em 2003, com
base na análise dos dados do Sistema de informações da Mobilidade Urbana da
ANTP. De forma sintética são apresentados os principais dados e indicadores
de mobilidade, custo e produtividade nas cidades brasileiras com mais de 60
mil habitantes. O Caderno ainda apresenta alguns indicadores internacionais
sistematizados pela União Internacional de Transportes Públicos (UITP) e uma
proposta de desenvolvimento de um Índice de Desenvolvimento do Transporte
Urbano (IDT).
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Volume 4 • Acessibilidade nos Transportes
O Caderno de número 4 foi produzido pelo Grupo de Trabalho da Acessibilidade
da ANTP e traz um amplo balanço dos avanços e dos desafios que o setor vem
enfrentando na construção de cidades acessíveis para todos. Em seus 17
artigos, são abordadas desde a evolução da luta dos movimentos sociais pela
equiparação de oportunidades e remoção das barreiras, até um breve balanço
das condições reais de uso dos diversos modos de transporte público por
pessoas com dificuldades de locomoção. Também são comentados temas
como: criação de espaços institucionais de gestão, desenho urbano,
financiamento, construção de indicadores entre outros.

Volume 5 • Integração nos Transportes Públicos
Os artigos apresentados neste Caderno reafirmam o princípio da integração como um
atributo essencial na construção de redes de transporte coletivo urbano. Os textos
foram distribuídos em quatro capítulos que tratam, respectivamente, de conceitos
gerais (dimensão política, conceito de rede e experiência latinoamericana com
sistemas estruturadores), dos aspectos institucionais (gestão integrada, gestão
metropolitana e premissas para financiamento pelo BNDES), da política tarifária
(integração temporal e de desafios) e da integração física e operacional (bilhetagem
eletrônica, terminais, iniciativa empresarial e integração com o transporte
hidroviário e com o não motorizado).

Volume 6 • Transporte e Meio Ambiente
O Caderno “Transporte e Meio Ambiente” foi estruturado a partir de dois seminários
realizados em São Paulo, em 2006 e 2007, que contaram também com apoio
financeiro do BNDES, o que permitiu a participação de diversos especialistas,
inclusive internacionais. O seu primeiro artigo e as linhas de ação da Comissão
de Meio Ambiente da ANTP apresentam o conceito ampliado de sustentabilidade
e os princípios que têm norteado as ações da ANTP. Os textos seguintes
tratam das relações dos transportes urbanos com diversos temas presentes
na discussão ambiental: o aquecimento global, as medidas de controle de
emissões veiculares que estão sendo aplicadas no país, as fontes energéticas
alternativas aos derivados de petróleo, o programa de eficiência energética da
Petrobras, as políticas urbanas e o processo de licenciamento ambiental entre outros textos.
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Volume 7 • Transporte Cicloviário
Este caderno vem num momento oportuno, quando a bicicleta vive no Brasil
uma fase de popularidade e transição impulsionada por uma nova consciência
ecológica. Ela busca alertar que a bicicleta é um meio de transporte alternativo
e viável e que a sociedade pode considerá-la uma ferramenta eficiente para
melhorar a qualidade de vida urbana. Esta é a mensagem da Comissão Técnica
de Bicicleta da ANTP.

Volume 8 • Sistemas Inteligentes de Transporte
Este Caderno organizado pela Comissão de iTS da sigla internacional para
“Sistemas inteligentes de Transportes” tem por finalidade difundir as experiências
implantadas em nosso país – bilhetagem eletrônica, operação metroferroviária e
de rodovias, funcionalidades para BRTs, Centrais de Controle e Monitoramento e
informações aos usuários

Volume 9 • Transporte por Fretamento
Este Caderno organizado pela ANTP em parceria com a FRESP trata deste segmento
de transporte que ganha espaço na matriz da mobilidade urbana em muitas cidades
brasileiras e que, segundo a Lei Federal 12.587/2912 deve ser considerado parte
integrante do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.

Volume 10 • Excelência na gestão do transporte e trânsito
Este caderno, elaborado pela Comissão Técnica da Qualidade e Produtividade visa
consolidar a experiência acumulada pela Comissão, visando estimular as organizações
do setor para a adoção de modelos de gestão, clarificando os conceitos envolvidos e os
caminhos de implantação.

Para mais informações acesse o site da ANTP, www.antp.org.br ou entre em
contato com Luciana (11) 3371-2290 ou luciana@antp.org.br
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