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A CARRIS e o Sector do Transporte Público

Enquadramento –

Culturalmente, o transporte público e em especial o transporte urbano rodoviário são 

pouco valorizados pela população em geral e entendidos como a menos nobres das 

opções de mobilidade urbana.

Neste cenário e em continuidade da comunicação da marca CARRIS (operador exclusivo 

de TP à superfície na cidade de Lisboa), foi lançada uma campanha publicitária em que 

foram utilizados todos os meios de comunicação social e todas as plataformas 

publicitárias, iniciando um profundo trabalho de reposicionamento da empresa e do 

sector dos transportes públicos. O reconhecimento alcançado, levou a CARRIS a ser 

eleita pelos consumidores, uma das SUPERBRANDS no mercado Nacional, pelo segundo 

ano consecutivo.



Enquadramento – Económico e Social

Após muitos anos de profunda orientação de mercado para o consumo de meios de 

transporte individual, o cenário de abrandamento e mesmo retracção da economia 

obriga à reconsideração global da forma de vida, e, consequentemente, à alteração 

de hábitos de consumo. Acrescendo a este facto o acelerado processo de subida de 

preços dos combustíveis e o elevado custo que representam as energias alternativas, 

com a especificidade no sector da mobilidade do problemático custo de 

armazenamento da energia eléctrica e dos baixos níveis de desempenho ambiental no 

seu ciclo de vida, prevê-se uma tendência de conversão do TI para o TP nas 

deslocações quotidianas.

O cenário de perda de poder de compra não agrada a ninguém e as escolhas 

directamente relacionadas com esse facto não abonarão em nada a relação com as 

marcas escolhidas fruto deste processo.



Enquadramento – Económico e Social

As estratégias de abordagem ao mercado, a lógica de criação de modas ou tendências e 

os mecanismos do marketing, são pela primeira vez fundamentais neste sector tão 

marcadamente assumido pela operação e focado nos meios e não no mercado.

Neste âmbito importa antecipar a tendência natural e fundamentar um “produto” e 

preparando-o para vingar num mercado em transformação.

A busca incessante de argumentos que se sobreponham psicologicamente às escolhas 

economicistas é uma das medidas essenciais para posicionar o TP como uma forma 

moderna e sustentável de estar na vida, permitindo uma conversão feliz do TI para o TP 

sem deixar marcas pelo abandono de um modo de vida que tanto se prezou e exaltou.



O tempo percepcionado de viagem em transporte público é muito superior ao 

tempo real de cada viagem, nesse sentido a CARRIS desde há muito que tem 

procurado desenvolver acções que permitam a inversão deste factor tão 

penalizador para a relação dos clientes com a Empresa. Surgiu assim em 2009 

o projecto “Ler entre Linhas”, que contou com o patrocínio de uma editora e no 

qual foram distribuídos durante um ano, pequenos Livros, a bordo da frota 

CARRIS, promovendo assim o aproveitamento do tempo de viagem.

No mesmo ano, foi efectuado um estudo de perfil de cliente CARRIS, que 

revelou uma grande maioria dos clientes na faixa etária 20-40 anos sendo 

estes activos executivos e activos não executivos, com apetência pelas novas 

tecnologias.

Face a este enquadramento global, o foco passou a ser na criação de um 

projecto que compilasse todos estes pilares fundamentais.

Enquadramento – Clientes CARRIS



MERCADO MOBILE - BIG TRENDS



PROJECTO PILOTO



CARRIS Net Bus
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CARRIS NETBUS

Foi neste contexto que a CARRIS procurou dotar o seu 

serviço de características distintivas e valorativas face 

ao Automóvel individual. Depois de ter sido feita uma 

enorme renovação da frota, de se ter ajustado a rede 

de transporte às transformações urbanas, do 

rejuvenescimento do pessoal tripulante, importava 

encontrar os high-lights do momento e a tecnologia e a 

era 2.0 eram o foco primordial das tendências sociais.

O CARRIS NETBUS surge assim de forma a proporcionar aos clientes CARRIS aquilo que 

nenhuma marca automóvel proporcionava: internet gratuita durante as suas deslocações 

urbanas e com a consequente vantagem de poder chegar ao local de trabalho com todos 

os e-mails lidos, sem sofrer do stress das escolhas de percursos alternativos para evitar o 

trânsito e até, poder ir partilhando esta nova forma de estar na vida no seu facebook.



CARRIS NETBUS

Para o lançamento deste serviço, procurámos explorar a necessidade das marcas em 

promover a experimentação dos seus produtos / serviços, e em especial do 

concorrencial mercado dos operadores de comunicações móveis. 

Face à análise do custo de investimento deste projecto, perante o número de contactos 

que poderia gerar, foi simples encontrar uma solução em que a CARRIS não tivesse 

custos.

Nos dois primeiros meses o serviço foi utilizado por mais de 19.000 utilizadores únicos e 

com uma tendência de crescimento permanente. De referir é o facto de 49% das 

utilizações terem sido feitas via iPhone.

A CARRIS está neste momento a negociar parcerias para alargar este serviço a mais 

510 autocarros, alcançando assim 70% da frota com NETBUS. O número de utilizações 

esperadas é de mais de 10 milhões/ano.



CARRIS NETBUS

O projecto-piloto contou com trinta autocarros alocados a duas carreiras:

As duas carreiras em que o serviço foi disponibilizado foram escolhidas tendo em conta 

uma análise do percurso realizado e do tipo de Clientes que as mesmas agregam.

• São carreiras com um percurso longo, logo que abarcam diferentes tipos de Clientes e 

abrangem uma zona interessante e relevante para análise da nossa cidade;

• São carreiras que passam pelo centro da cidade, logo que trazem visibilidade ao 

serviço;

• Pelo tipo de zonas por onde passam agregam Clientes de estratos sociais muito 

diferentes e com motivações de viagem diversos (profissionais, escolares, lazer,…).



CARRIS NETBUS

DECORAÇÃO INTERIOR VEÍCULOS



CARRIS NETBUS

DECORAÇÃO INTERIOR VEÍCULOS



RESULTADOS
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ROI – Meios de Comunicação Social



IMPACTO CLIENTES

Não temos estudos que nos permitam inferir que esta iniciativa tem um impacto 

directo ao nível de aumento da procura, uma vez que aumentos de procura podem 

estar relacionados com diversos motivos.

O que podemos realmente inferir é o impacto que este serviço, e outros como este, 

têm na satisfação dos nossos Clientes, sendo que até ao momento se têm 

mostrado benéficos e ilustrativos de aumentos claros na satisfação global dos Clientes 

para com o serviço praticado.



IMPACTO NO SECTOR

Não só nos resultados obtidos no negócio e nos Clientes o NET BUS tem-se revelado 

uma boa aposta, mas também, no impacto e imagem que traduz da CARRIS.

É um produto que prima pela inovação e pela novidade e como tal tem sido alvo de 

solicitações diversas de empresas e media nacionais e internacionais.

Não temos, até ao momento, conhecimento de outras iniciativas, ao nível do 

transporte público de passageiros (nacional ou internacional), semelhantes a esta.
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NET BUS 

OBJECTIVOS 2011/12



CARRIS NETBUS

EVOLUÇÃO FUTURA:

A CARRIS está neste momento a negociar parcerias para alargar este serviço a mais 

510 autocarros, alcançando assim 70% da frota com NETBUS. O número de utilizações 

esperadas é de mais de 10 milhões/ano.
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Alargar o serviço a mais 510 autocarros

70% DA FROTA RENOVADA - 540/752
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CONTACTOS ESTIMADOS EM 2 ANOS

Nº Contactos Estimado / 2 Anos 457.195.920   

Nº Autocarros 510
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ANEXO 1

- EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CARRIS NET BUS
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Equipamentos utilizados

Fabricante (%)

AcSiP Technology Corp. 0,05%

ALFA INC. 0,02%

ALPS ELECTRIC Co. Ltd. 0,16%

Ambit Microsystems Corpor 0,05%

Apple Computer 48,79%

Arcadyan Technology Corpo 0,18%

Askey Computer 0,97%

ASUSTek COMPUTER INC. 0,09%

AzureWave 2,41%

Belkin Corporation 0,05%

BILLIONTON SYSTEMS INC. 0,05%

Cisco Systems 0,36%

CNet Technology Inc. 0,02%

D:Link Corporation 0,09%

Edimax Technology Co. Ltd 0,05%

EPIGRAM INC. 0,02%

Fujitsu Siemens Computers 0,02%

Gemtek Technology Co. Ltd 0,45%

Giga:Byte 0,02%

GVC CORPORATION 0,02%

Hewlett Packard 0,05%

High Tech Computer Corp 1,22%

Hon Hai Precision Ind. Co 3,38%

HTC Corporation 4,55%

Fabricante (%)

Huawei Device Co. Ltd 0,23%

Intel Corporation 4,21%

JJPlus Corporation 0,02%

Liteon Tech Corp. 0,54%

MediaTek Inc. 0,29%

MICRO:STAR INT'L CO. LTD. 0,29%

Motorola Mobile Devices 0,07%

Murata Manufacturing Co. 2,23%

Nintendo Co. Ltd. 0,14%

Nokia Corporation 17,24%

Palm Inc 0,02%

Quanta Microsystems INC. 0,23%

REALTEK SEMICONDUCTOR COR 0,11%

Research In Motion 0,90%

RIM 1,49%

Samsung Electronics 5,57%

SHENZHEN TINNO MOBILE TEC 0,34%

Sitecom Europe BV 0,02%

SMC Networks Inc. 0,09%

Sony Ericsson Mobile Comm 1,76%

Sychip Inc. 0,16%

Taiyo Yuden Co. Ltd. 0,18%

TP:LINK Technologies Co. 0,09%

USI 0,72%
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ANEXO 2

- SOLUÇÃO TÉCNICA CARRIS NET BUS
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SOLUÇÃO TÉCNICA ACTUAL

Router Banda Larga/3G sem fios

DRAYTEK VigorFly 200

Principais características:

* Interface Ethernet 10/100Mbps para modem Cabo / ADSL / Fibra;

* Cliente PPPoE / PPTP / DHCP integrado;

* Porta USB para ligação de modem USB 3G / WiMAX;

* Ponto de Acesso Wireless a 300Mbps (802.11n);

* Firewall integrado: SPI (Stateful Packet Inspection), protecção contra ataques DoS/DDoS;

* Função de Multi-VLAN (802.1q);

* Acesso Wireless 2.4GHz até 300Mbps (norma 802.11n) (utilização ideal com adaptador Vigor N61);

* Suporte para protocolo 802.11e WMM (Wi-Fi Multimedia) e APSD;

* WDS (Wireless Distribution System);

* Descoberta de Pontos de Acesso;

* Listagem de clientes ligados via Wireless;

* Controlo de taxa de transferência Wireless;

* Isolamento de rede Wireless;

* Acesso Wireless controlado por Endereço MAC;

* Protocolo de Encriptação WEP (64-128bit);

* Autenticação 802.1x, WPA, WPA2 (64/256bit);

* WPS (Wi-Fi Protected Setup);

* Compatível com Windows, Mac, Unix, Linux, etc.


