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Após pouco mais de dois anos de atuação no mercado, a Azul Linhas Aéreas muda 

posicionamento e lança o slogan “Azul. Você lá em cima”. Criada pela DPZ, a nova assinatura 

entra no lugar da “Tudo novo. Tudo Azul”, utilizada pela companhia desde que começou a 

atuar no Brasil. O novo conceito, que fará parte de toda a comunicação da companhia, 

também estará estampado em uma aeronave Embraer 195. O jato recebeu uma pintura 

especial que destaca a bandeira do Brasil. 

  

De acordo com Gianfranco Beting, diretor de comunicação, marca e produto da Azul, a 

mudança aconteceu por uma necessidade de se adequar a uma nova realidade da companhia, 

que já está consolidada e que ocupa a terceira posição no segmento de aviação doméstica, 

com 8,6% de participação, segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). 

  

Ele ressalta que, apesar de estar bem atrás das duas primeiras colocadas, TAM e Gol, que tem 

cada uma cerca de 40% do setor, a empresa vem crescendo, principalmente, em mercados 

específicos, como o interior de São Paulo, por exemplo. De acordo com o vice-presidente de 

marketing, comercial e TI da Azul, Paulo Nascimento, hoje a empresa é líder em 70% das 

rotas em que opera. Ele ressaltou que a companhia implantou um novo modelo para o 

segmento de aviação, com preço baixo e qualidade de serviço, o que tem feito a diferença. 

  

Como resultado, segundo ele, a Azul vem registrando uma taxa de ocupação que chega a 

superar em até 20 pontos a concorrência. De acordo com o executivo, para os próximos anos a 

ideia é continuar crescendo, prioritariamente, no mercado do interior, atendendo uma 

demanda que até então não existia. Ele cita como exemplo o trajeto entre Ribeirão Preto e 

Campinas, que antes era feito de carro e, hoje, as pessoas já perceberam que fazem economia 

de dinheiro e tempo optando pelo avião. 

  

Beting conta que a empresa tem realizado também algumas ações para estimular o uso de 

avião em alguns dias. O executivo diz que no sábado, por exemplo, como o fluxo é pequeno, 

já que as pessoas preferem ir na sexta e voltar no domingo, a empresa lançou o “Azul Balada”, 

que vai para o destino e volta no dia seguinte, com preços mais acessíveis. Ele conta que 

normalmente essas promoções estão sempre atreladas a algum evento patrocinado pela 

marca. 

  

Sobre a entrada da companhia em São Paulo, ele diz que é um desejo da empresa, mas não é 

fundamental. Nascimento ressalta, porém, que atuando em Campinas também consegue 

atender a capital paulista. 

  

O executivo afirmou, ainda, que não está descartada uma fusão, mas por enquanto não faz 

parte dos planos da Azul. Ele comenta que uma parceria agora provocaria uma mistura de 

culturas pouco desejável. Mas a empresa, segundo ele, tem objetivo de crescer e ampliar sua 

atuação. 

  

Atualmente, a Azul conecta 38 destinos e 37 cidades com cerca de 300 voos diários. Já chegou 

à marca de 11 milhões de clientes transportados desde sua fundação. A companhia opera uma 

frota de 39 aeronaves e deve chegar a 45 até o final do ano. 
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