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RESENHA
Este trabalho é sobre o pioneiro consórcio metropolitano de transporte, o Grande Recife, 
que substituiu a EMTU/Recife. Apresenta fatos históricos, o apoio de uma consultoria e faz 
análise da marca EMTU. Trata dos estudos para o  lançamento  da nova marca, além de 
apresentar  a  campanha  desenvolvida  para  o  lançamento  e  os  tipos  de  peças  gráficas 
utilizadas.

INTRODUÇÃO
Grande Recife – uma marca que já nasceu consolidada
Não se pode deixar de levar em conta que essa consolidação surge da força da marca da 
EMTU/Recife.
Com se sabe, o sucesso de uma empresa pode ser medido pela forma como a marca dessa 
empresa atinge as pessoas, bem como, pelos seus produtos ou serviços a ela agregados.
A  EMTU,  gestora  do  transporte  público  de  passageiros  na  RMR  durante  28  anos, 
consolidou-se como única  referência  no quesito  transporte.  Não porque só existisse  ela 
como monopólio, mas pelas ações que ela desenvolveu desde os seus primórdios e pelo 
reconhecimento nacional da sua competência técnica e por sempre ter servido de exemplo 
para tantas capitais no quesito transporte público. 
A  marca  esteve  presente  em  diversas  situações  e  a  empresa  soube  tirar  proveito 
positivamente  disso.  Quando  da  oferta  de  novos  serviços,  ampliação  de  atendimento, 
criação de novas linhas, instalação de novos terminais de passageiros, faixas exclusivas, 
Serviço  Especial  de  Transporte  –  SET,  Sistema Estrutural  Integrado –  SEI,  Câmara de 
Compensação Tarifária - CCT e nas grandes mudanças como: Festival de Verão,  carnaval, 
Semana Santa,  Abertura  do Verão,  Sete  de Setembro,  dentre  tantas  outras.  O usuário 
sempre teve visível a marca da EMTU como empresa que aplicava o maior empenho para 
que tudo ocorresse da melhor forma para o usuário.
Até mesmo no quesito valor da tarifa, o cidadão da RMR sabe diferençar a decisão política 
de definir tal percentual de aumento, do trabalho que é realizado junto às comunidades e ao 
usuário em geral para garantir um bom serviço de transporte.
Uma  boa  prova  da  força  da  marca  da  EMTU  foi  quando  do  episódio  do  combate  ao 
transporte clandestino. Não houve por parte da população um posicionamento ao lado dos 
kombeiros, o que seria natural por se tratar de uma luta entre os mais desassistidos contra o 
poder público. A população entendeu o papel da EMTU e colaborou para o sucesso total da 
ação.
Um dos pressupostos para que uma marca alcance consolidação junto ao seu cliente é de 
que ela própria, a empresa, entenda sua marca. Ao longo dos seus 28 anos de existência, a 
EMTU foi forjando junto aos seus empregados o conceito de que deve se buscar o melhor 
serviço possível para os usuários. Cada tarefa, cada planejamento, cada ação sempre foi 
realizada com essa preocupação.
Mas não foi só a garantia de realização de um bom serviço que conferiu à EMTU essa 
consolidação. Foi preciso mostrar ao usuário que, mesmo diante de momentos difíceis, nas 
crises, a empresa estava ali, com a mesma postura, com o mesmo padrão de atendimento, 
sem se furtar a enfrentar o que fosse necessário para buscar o melhor. Devemos levar em 
consideração que no caso de uma empresa que presta serviço público como a EMTU, a 
imprensa tem um peso fundamental. A imagem que a imprensa faz da empresa pode polir 
ou arranhar sua marca. No caso da EMTU, o enfrentamento dos problemas com seriedade e 
profissionalismo  a  levou  a  um  patamar  junto  aos  órgãos  de  imprensa  que  lhe  garante 
credibilidade.
Por tudo isso, quando em Abril de 2005, por meio da Lei Federal de Nº 11.107, que dispõe 
sobre  normas  gerais  para  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios 
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constituírem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum, todo 
um trabalho começou a ser articulado resultando no nascimento do GRANDE RECIFE que 
já nasce com uma marca que traz todo esse valor agregado. A população entendeu que na 
migração da EMTU para a nova empresa não haveria solução de continuidade no trabalho 
prestado  pela  empresa.  As  equipes  continuariam,  os  atendimentos  seriam  mantidos  e 
ampliados e o nível de comprometimento permaneceria.
Isso só ocorreu graças a toda uma estratégia que foi montada pelos gestores, primeiro com 
as articulações junto a todos os atores que precisavam ser envolvidos quais sejam: Prefeitos 
da  RMR,  Governo  do  Estado  de  Pernambuco,  Câmara  de  Vereadores,  Assembléia 
Legislativa, lideranças comunitárias, Procuradoria Geral do Estado e, principalmente, todos 
os empregados que para tocarem esse novo barco, precisavam estar cientes, comungando 
e acreditando que a mudança iria trazer benefícios para todos. Foi com esse pensamento e 
com  essa  finalidade  que  no  final  de  2007  foi  criado  um  comitê  gestor  que  ficaria 
encarregado  de  criar,  acompanhar  e  disseminar  estratégias  que  possibilitasse  uma 
migração  mais  tranqüila  para  todos.  O  comitê,  então,  sugeriu  a  contratação  de  uma 
consultoria que estudasse os processos internos e traçasse  a nova estrutura organizacional 
que  possibilitasse  uma  maior  dinamicidade  as  ações  que  precisariam   e  iriam  ser 
implementadas para o sucesso do Consórcio. Daí surgiu a nova estrutura que passou a 
contemplar cinco diretorias, conforme modelo a seguir. (Ver figura1)

DIAGNÓSTICOS
Antes,  porém,  precisamente  em  janeiro  de  2006,  a  então  EMTU/Recife,  por  meio  da 
Corporação  Financeira  Internacional  –  IFC,  membro  do  Banco  Mundial,  contratou  a 
consultoria  da  Agência  de  Comunicação  da  Ampla,  com  o  objetivo  dela  traçar  uma 
estratégia  diferenciada para o lançamento de um consórcio  metropolitano de transporte, 
denominado  na  ocasião  só  de  “O  Consórcio”,  constituísse  uma  identidade  visual, 
desenvolvesse um site e definisse as principais linhas de comunicação a serem adotadas 
quando a empresa tivesse legalmente estabelecida.

Em março de 2006, os trabalhos tiveram início com a realização de entrevistas com técnicos 
e políticos que tinham participado ou estavam participando da formatação do consórcio e 
com a leitura de documentos elaborados nesse processo.

No final  da primeira quinzena de junho de 2006, como a prefeitura de Recife não havia 
remetido o  seu projeto de lei  à  Câmara dos Vereadores,  o Governo do Estado decidiu 
interromper a tramitação do projeto de lei estadual na Assembléia Legislativa – já aprovado 
em três das quatro comissões previstas.

Embora esse processo tenha sido tumultuado pelas interferências decorrentes das disputas 
eleitorais, sua vivência foi extremamente rica para fazer com que aflorasse uma série de 



desafios que terão que se enfrentados pela comunicação no lançamento do Consórcio e da 
licitação das linhas.

Com  base  nesse  aprendizado,  foi  apresentado  um relatório  da  Ampla  Comunicação, 
contendo:

1. Diagnóstico sobre a comunicação do Consórcio

2. Diretrizes para a comunicação: temas centrais (discurso) e públicos

3. Nome e marca

4. Estratégia de ações para lançamento do Consórcio

5. Estratégia de ações para o processo de licitação das linhas

Este relatório nos ajudou e subsidiou, com as conclusões apresentadas, todo o lançamento 
do Consórcio como poderemos ver a seguir:

1. DIAGNÓSTICO SOBRE A IMAGEM DO CONSÓRCIO

1.1 É necessário que a retomada da tramitação seja acompanhada da organização de um 
núcleo  de  comunicação  específico  para  esse  momento  de  transição,  incluindo  uma 
assessoria de imprensa, que preste esclarecimentos sobre o projeto, influencie o noticiário, 
atenda  e  responda  aos  jornalistas  e  produza  material  informativo  para  parlamentares, 
prefeitos e demais formadores de opinião.

 -  A  retomada  da  tramitação  do  Consórcio  também  implica  o  estabelecimento  de  um 
discurso único para os principais articuladores e apoiadores da aprovação do projeto – o 
que evitará que esse discurso venha a ser construído de maneira confusa e sem unidade.

1.2 A imagem da EMTU como órgão  gestor  necessariamente  se  reflete  na  imagem do 
Consórcio.  Como,  em princípio,  a  futura autoridade de transporte funcionará  no mesmo 
prédio em que hoje está a EMTU e, como todo o corpo de funcionários da EMTU será 
absorvido  pelo  Consórcio,  a  idéia  vigente  de  que  a  imagem  do  órgão  gestor  é  uma 
decorrência  direta  do  grau  de  satisfação  do  usuário  com  o  STPP/RMR  precisa  ser 
rediscutida. As pesquisas de opinião indicam que essa confusão entre o órgão gestor e o 
sistema  prejudica,  sobremaneira,  a  imagem  do  órgão  gestor,  que  passa  a  ser 
responsabilizado  por  todo  e  qualquer  problema  operacional.  O  Consórcio  precisa  ser 
debatido  no  âmbito  de  uma  comunicação  institucional,  cujas  ações  se  destinam  ao 
fortalecimento da imagem e da marca das empresas e de órgãos gestores.

2. DIRETRIZES PARA A COMUNICAÇÃO: TEMAS CENTRAIS E PÚBLICOS

A comunicação sobre o Consórcio deve ter como temas centrais os seguintes conteúdos:

•  O  Consórcio  é  uma  parte obrigatória do  processo  de  integração  do  STPP/Região 
Metropolitana de Recife.

• O Consórcio não significa uma revolução na gestão dos transportes, mas uma evolução, 
dentro  de  um processo  de  implantação  e  gestão  de  um sistema  de  transporte  público 
multimodal que começou a ser planejado em 1985.



• O Consórcio é a solução  institucional que vai garantir sustentabilidade para a  gestão 
integrada de um sistema público de transporte, cuja integração é garantida, atualmente, por 
instrumentos juridicamente provisórios (convênios).

•  O  Consórcio  é  a  continuidade  de  um  processo.  É  a  mais  recente  expressão  do 
pioneirismo  que  há  mais  de  27  anos  vem sendo  demonstrado  por  Pernambuco  com a 
integração Estado/Município do Recife na área de transportes.

• O Consórcio é fruto do  pioneirismo demonstrado por Recife em matéria de transporte 
público de passageiros.

•  Esse  pioneirismo deve  ser  exaltado  como fruto  de  um  amadurecimento  coletivo da 
sociedade.  Portanto,  a  imagem  do  Consórcio  deve  remeter  à  de  um  “filho  há  muito 
desejado”  –  afinal,  desde  2003, a  Lei  12.496  autoriza  o  Poder  Executivo  Estadual  a 
constituir  empresa  pública  denominada  CTRM  –  Consórcio  de  Transportes  da  Região 
Metropolitana.

•  Resgatar  a  evolução  do  STPP/RMR  é  uma  forma  eficaz  de  contribuir  para  a 
conscientização  da  população sobre  a  importância  do  transporte  coletivo  –  o  que  é 
obrigação não só do gestor de transporte como do administrador público comprometido com 
a qualidade de vida nas cidades. 

• O Consórcio garantirá a licitação das linhas, determinada pela Constituição.

•  A  não-existência  do  Consórcio  implica  licitar  separadamente  as  linhas  municipais  e 
intermunicipais, com o risco de uma concorrência danosa entre os vencedores, já que duas 
ou  mais  empresas  que  trafegam  num  mesmo corredor  estarão  submetidas  a  regras  e 
gestores distintos. 

Segmentação de audiências: públicos-alvo da comunicação

a) A sociedade como um todo 

• É muito comum o equívoco de considerar como clientela do serviço de transportes públicos 
apenas  os  usuários.  Uma  das  características  ressaltadas  por  Laurindo  Junqueira1 

(ANTP/SP) é que o transporte público tem “multiclientes”,  com características distintas. 
Esses “multiconsumidores”2 do transporte público incluem não somente os que consomem 
pessoal  e  materialmente  as  viagens  (passageiros),  mas  os  que  se  beneficiam  delas: 
empregadores de todos os tipos, do setor público e da iniciativa privada, bem como toda a 
população  residente  na  área  servida  pelo  STPP.  Portanto,  não  existe  o cliente,  mas 
milhões de clientes.

•  O  usuário  do  serviço  de  transporte  influencia  e  é  influenciado  pela  opinião  pública. 
Portanto, quanto mais à sociedade como um todo estiver convencida da justeza do projeto 
do Consórcio, mais fácil será diminuir as resistências do usuário diante de mudanças que, 
obrigatoriamente,  serão impostas pelo  avanço da integração do sistema. Nesse sentido, 
Valeska Peres Pinto3 nos dá uma aula, quando afirma que o serviço de transporte público “é 
uma  experiência  permanente  de  relacionamento  entre  prestadores  de  serviço  e 
público consumidor. E este público, a exemplo do que ocorre em outros segmentos do 
mercado, tem demandas e expectativas, é influenciado e influencia a opinião pública, é 

1 Junqueira, Laurindo. Marketing do transporte público: o que andam falando dele! Trabalho apresentado em 
Congresso da ANTP. Em www.portal.antp.org.br.
2 Termo também usado pelo autor.
3 Peres Pinto, Valeska. Marketing do transporte público e trânsito. Trabalho já citado.



informado de direitos e está disposto a negociar concessões em troca de ganhos presentes 
ou futuros que lhe pareçam razoáveis”.  

b) Os funcionários da EMTU

• Segundo o projeto de lei para criação do Consórcio, todo o corpo funcional da EMTU será 
absorvido pela nova empresa. Assim sendo, a EMTU deve ser tratada, desde já, como parte 
integrante do Consórcio.

• Considerando que a EMTU* é uma empresa de 27 anos de existência, a comunicação 
deve ter enorme cuidado para que o corpo de funcionários não vivencie a “extinção” da 
EMTU como perda da própria identidade -  caso em que seria inevitável adotar uma posição 
de resistência (passiva ou mesmo ativa e proclamada).

* Em 2008 completou 28 anos e deu lugar ao Consórcio

• O corpo funcional da EMTU precisa ser tratado – e apresentado à sociedade – como líder 
desse processo que possibilitou o pioneirismo na integração dos transportes públicos de 
passageiros na RMR. Portanto, a criação do Consórcio deve contribuir para reforçar a auto-
estima dos funcionários (e não para reduzi-la).

• A opinião dos empregados contribui fortemente para a formação da imagem de um serviço. 
Portanto, é fundamental que o corpo funcional da EMTU não desenvolva uma má impressão 
sobre a futura autoridade de transporte e/ou seus articuladores.

c) Os representantes da sociedade na gestão do sistema

•  O  Conselho  Metropolitano  de  Transportes  Urbanos  (CMTU)  é  a  representação  da 
sociedade  na  gestão  atual  do  sistema  e  será  substituído  pelo  Conselho  Superior  de 
Transportes  Metropolitanos  –  CSTM proposto  no  projeto  de  lei.   Portanto,  é  um fórum 
necessário para a aprovação do Consórcio. Todos os esforços devem ser feitos para que o 
CSTM se torne um partícipe ativo e um defensor ardoroso do processo. 

d) Os usuários

• A comunicação com o principal  cliente do sistema deve sempre levar em conta que o 
usuário é influenciado e influencia a opinião pública, como foi dito acima. 

• Há dois tipos de comunicação com o usuário: a comunicação pontual e a comunicação 
institucional.  A comunicação pontual diz respeito a alterações que afetam o cotidiano do 
usuário – tanto as que facilitam como as que dificultam o seu deslocamento. A comunicação 
institucional  aborda  temas  que  implicam  ações  de  convencimento  (e  aí  se  inclui  a 
comunicação educativa) – e deve sempre envolver o conjunto da sociedade.

• Sempre que a comunicação pontual com o usuário não acrescentar ou reforçar nenhum 
atributo  de  imagem  do  órgão  gestor  (como  ocorre,  por  exemplo,  quando  se  informa 
meramente uma mudança provisória de itinerário decorrente de um conserto de rua), ela 
deve se restringir a cartazes, avisos e ações de relações públicas no âmbito dos ônibus, 
paradas,  terminais  e  demais  equipamentos  urbanos  do  órgão  gestor  -   não  tomando  o 
caráter de comunicação com o conjunto da sociedade. 

• No entanto, toda vez que a comunicação com o usuário demonstrar que o órgão gestor 
toma decisões atendendo a demandas recebidas – ou seja, que os usuários são realmente 
ouvidos -, ou quando se tratar da alteração de uma rotina para garantir o atendimento de um 
maior volume de usuários em função de um evento, será preciso que essa comunicação 
atinja à sociedade como um todo. 



Exemplos de Comunicação Pontual

                              

              

Exemplos de Comunicação Institucional

                                           

3. NOME E MARCA DA NOVA AUTORIDADE
Conceito:
A grande força do Consórcio é a idéia de “união”, “integração”.
O modelo integrado que hoje existe (SEI) é um sucesso. Ninguém questiona.

Defesa da marca
Pontos importantes a serem considerados:

1. O  Consórcio  precisa  ser  apresentado  ao  público  como  parte  do  processo  de 
integração de linhas no Sistema de Transporte Público de Passageiros na Região 
Metropolitana de Recife;

2. Mais do que parte do processo, o Consórcio é um passo à frente na gestão, ou seja, 
uma evolução.

3. Esse processo de integração já conta com uma marca fortíssima e estimada pela 
população: SEI.

4. SEI  é  marca  do  sistema,  marca  ligada  ao  conceito  de  operação.  A  marca  do 
Consórcio precisa ser ligada ao conceito de gestão.

5. Sendo um órgão de gestão integrada, o conceito mais forte que a sigla deve passar 
é o de integração. 



Na primeira fase desta consultoria  (primeiro semestre de 2006),  a  Ampla Comunicação, 
atendendo ao pedido dos técnicos do Comitê de Transição (CT), criou um nome fantasia 
para o Consórcio, de fácil assimilação, e uma identidade visual bastante moderna, onde o 
aspecto da integração era ressaltado.
Hoje, um ano depois que apresentamos as propostas anteriores, o cenário mudou, a ponto 
de  a  marca  proposta  anteriormente  perder  o  sentido.  Desde  que,  em abril  de  2006,  o 
Protocolo de Intenções chegou à Assembléia Legislativa,  o novo órgão gestor passou a 
freqüentar o noticiário e os debates políticos com o nome de “Consórcio de Transportes” ou, 
simplesmente, “Consórcio”. A própria sigla – CTRM – passou a ser usada rotineiramente 
pelo funcionalismo do estado. 
Assim sendo, perdeu qualquer sentido “rebatizar” um órgão que já havia sido batizado com 
o  nome  de  “Consórcio”.  Utilizar  um  nome  fantasia  seria  introduzir  um  complicador  na 
comunicação.
A proposta então apresentada pela Ampla Comunicação e desenvolvida  de acordo com 
orientação recebida da nova administração da EMTU foi de manter o nome “Consórcio”, 
mas reduzir o sobrenome, facilitando a memorização:

CTM – Consórcio de Transportes Metropolitano

Num primeiro momento, a marca conterá somente a sigla e o nome simplificado do órgão, já 
que está sendo lançada. 
Tão logo o nome simplificado tenha sido absorvido, a sigla passará a vir acompanhada do 
slogan “Gestão, Integração, Evolução”, que a qualifica.

Na expressão visual da marca, o C é a letra mais importante, já que se refere a Consórcio, o 
nome pelo qual o futuro órgão é conhecido. O “C” envolve parcialmente as duas letras “T” e 
“M”, de modo a transmitir a idéia de que, por ser um órgão gestor, o Consórcio “toma conta”, 
“cuida”  dos  Transportes  da  Região  Metropolitana.  E  a  letra  M,  ligeiramente  distorcida, 
remete ao grafismo tão característico do ambiente urbano.

As cores azul e verde não foram escolhidas aleatoriamente. O azul marca a continuidade 
entre a EMTU e a futura autoridade e o verde marca a novidade. Além disso, a combinação 
azul  e  verde,  até  onde  pesquisamos,  não  remete  a  nenhuma  das  grandes  correntes 
partidárias da política pernambucana.  Vale citar  Laurindo Junqueira4,  que,  abordando as 
características específicas do marketing do serviço de transporte público, assim se refere à 
importância  da  marca:  “A  marca  do  empreendimento  é  um  meio  eficaz  de  acentuar 
benefícios  psicológicos,  intangíveis,  além de reconhecê-lo  facilmente  (...).  É  como se a 
marca fosse ume espécie de garantida de qualidade.”
Esta marca apesar  de ter  sido aprovada na primeira  instância  e no âmbito interno,  ver 
abaixo lançamento junto aos empregados, não foi a que prevaleceu. 

4 Junqueira, Laurindo. Marketing do transporte público: o que andam falando dele! Trabalho já citado.



             
     

4. LANÇAMENTO DO CONSÓRCIO

Para esta fase, várias foram as propostas que a AMPLA Comunicação fez a diretoria da 
ainda antiga EMTU/Recife, porém, ao final, apesar de todas as informações terem servido 
para uma base de lançamento, novas estratégias foram adotadas.Os públicos, empregados, 
usuários, empresários, bem como toda população em geral, foram sabedores das mudanças 
por meio de vários instrumentos de comunicação, quais sejam:

Para o Público interno 

            

Para o público externo

Pesquisa de Opinião

Estão sendo providenciadas duas pesquisas, sendo uma quantitativa e a outra qualitativa. 
Elas darão ao Grande Recife o norte de como estamos sendo vistos pela população usuária 
e o que poderemos fazer para melhorar cada vez mais os serviços oferecidos.

PROPOSIÇÕES E RESULTADOS



Novos desafios em comunicação - Consolidação da marca
• Campanhas Institucionais
• Pesquisa Qualitativa
• Pesquisa Quantitativa

Novos Projetos
• Inauguração  de  10  novos  Terminais  de  Integração  –  Ampliação  do  Sistema 

Estrutural Integrado
• Ampliação e consolidação do VEM
• Acessibilidade total  ao transporte público.  Até 2014 todos os ônibus devem estar 

acessíveis.
• Consolidação da nova comunicação visual para os Terminais Integrados, inclusive 

Braile.
• Comissão Permanente de Acessibilidade
• Participação  em  TODOS  os  eventos  de  grande  porte  com  interferência  e 

disponibilidade de transporte, a exemplo de :
• Festival de Verão do Recife
• Carnaval
• Campeonato de Futebol
• Concursos Públicos
• Festas Tradicionais locais
• São João da Capitã
• Vestibular Unificado, entre outros

• Licitação das linhas
• Reestruturação da nova sede
• Terceirização dos TI’S
• Maior capacitação dos empregados
• Nova programação Visual dos ônibus do STPP/RMR
• Maior relacionamento com os usuários – Ampliação e implantação de novas centrais 

de atendimento ao cliente
• Implantação de novos corredores exclusivos

• Transporte Rápido por Ônibus – TRO
• Av. Domingos Ferreira

CONCLUSÃO
Após 28 anos de existência, a EMTU/Recife, que ao longo desse tempo foi referência no 
transporte público de passageiros, sai de cena deixando um legado extraordinário para o 
Grande Recife Consórcio de Transporte – um corpo técnico preparado, credibilidade perante 
a opinião pública (usuários, operadores e empresas) e a experiência de que os desafios 
podem ser enfrentados com êxito.
A  principal  tarefa  do  Grande  Recife  é  buscar  novas  estratégias  e  novos  serviços  para 
atender cada vez melhor os clientes. E o marketing terá um papel fundamental para isso, 
com  ações  e  estudos  que  possibilitem  conhecer  mais  o  cliente,  deixando-o  sempre 
informado e procurando a fidelização do mesmo.
O trabalho diário de apresentar a marca Grande Recife, com a prestação de um serviço de 
qualidade deverá ser mantido e ampliado. A participação nos principais eventos da Região 
Metropolitana, a exemplo do Carnaval,  deve servir para registrar a marca Grande Recife 
pela excelência dos serviços prestados.
Assim como foi  quando da criação da EMTU/Recife,  os desafios serão vencidos,  pois  o 
Grande Recife Consórcio de Transporte é uma marca que já nasceu consolidada.


