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A compra da Varig - a mais antiga companhia aérea brasileira - por US$ 320 milhões, garante 
à Gol Linhas Aéreas Inteligentes o fortalecimento da presença no mercado internacional e 
acirra ainda mais a luta pela liderança no mercado nacional com vôos de baixo custo, além de 
ganhos de sinergia junto a fornecedores. "O Grupo Gol está pronto para a liderança, baseado 
em várias expertises. A empresa aérea está posicionada no mercado de baixo custo e o grupo, 
posicionado no mercado doméstico e internacional", afirmou o presidente da Gol, Constantino 
de Oliveira Júnior. 
 
Para o executivo, a operação de compra acompanha tendência mundial adotada por empresas 
de baixo custo e de baixa tarifa como a Rynair (Irlanda), Virgin Blue (Austrália) e Air Asia 
(Malásia). Esta foi a primeira tentativa de compra da Våarig. No leilão da companhia aérea, em 
junho do ano passado, a Gol ainda não se sentia em condições de arrematar a concorrente, 
que foi comprada pela VarigLog. A estratégia da Gol é adotar na Varig a mesma política de 
baixo custo e tarifas mais acessíveis, embora as duas companhias devam atuar de forma 
independente. "O nome Varig sofreu um desgaste, mas será mantido. É uma marca que está 
na memória de muitos. A Varig vai seguir seu próprio curso", afirmou. 
 
A Varig é atendida pela  agência NBS, com sede no Rio de Janeiro. A última campanha de 
mídia impressa criada pela agência explicava a opção da Varig pela Lei de Recuperação de 
Empresas, com o título "Porque a Varig vai continuar merecendo a sua confiança". O nome 
Varig significa Viação Aérea Rio-Grandense, referindo-se ao Estado do Rio Grande do Sul, onde 
a companhia foi criada há 80 anos. A estrela da marca é a rosa-dos-ventos e a companhia 
já foi líder na aviação comercial no País. Até 1996, a marca tinha imagem do jovem Ícaro da 
mitologia grega. A identidade visual da companhia foi mudada em 1996 em projeto de US$ 16 
milhões da americana Landor. Antes da NBS, a Varig era atendida pela house agency 
Expressão. 
 
Dinâmica 
Já a marca da dinâmica Gol foi criada por Francesc Petit, da DPZ, em 2000. A conta ficou na 
agência até 2002, quando foi para a AlmapBBDO. O nome da companhia foi definido pela 
própria família Constantino de Oliveira. Para diferenciar a palavra gol, o criativo dobrou a letra 
"o" e adotou a cor laranja com traços que dessem modernidade. Para o presidente da Gol, as 
duas marcas devem atuar  independentes. Sem antecipar detalhes sobre o novo 
posicionamento da Varig, animou a concorrência. "A AlmapBBDO (que atende Gol) pode ter 
condições de atender também a Varig", afirmou. 
No mercado doméstico, as duas companhias aéreas serão concorrentes em algumas cidades. 
Mas, em geral, o foco da Varig será o de longos trajetos; enquanto a Gol manterá a política de 
baixo preço. 
 
Cade e Anac 
A compra precisa ser aprovada pelo Cade (Conselho de Defesa Econômica) e Anac (Agência 
Nacional de Aviação Civil) mas a expectativa é que, em breve, a Varig volte a voar para os 12 
destinos internacionais que deverão ser reiniciados até junho deste ano. "Estamos arrendando 
aeronaves e reiniciando os vôos da Varig. Vamos pedir o prolongamento do prazo para a Anac, 
possibilitando maior tempo para a retomada dos vôos no exterior", afirmou. O executivo disse 
ainda que os planos da Gol de popularizar o transporte aéreo na América do Sul ficam 
inalterados, mas a investida no México "está postergada". Com a aquisição, a Gol ganhou 
market share de 45% do mercado doméstico e de 34% do internacional. 
 
Sem divulgar valores, a Gol afirma que está disposta a investir na recuperação do equilíbrio 
financeiro da Varig posicionando-a "num círculo virtuoso". O executivo não confirmou, no 
entanto,  prejuízo mensal atual de R$ 20 mil da Varig. 
 
A força dos jingles 
Na memória da marca Varig, os jingles são o maior destaque. Todo mundo lembra do “Varig, 
Varig, Varig” na TV ou da campanha de final de ano com a música “Papai Noel voando a jato 



pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um Ano Novo cheio de prosperidade”. Em 2005, a 
NBS decidiu regravar o sucesso na voz de Jorge Ben Jor. 
 
A cada destino lançado, a Varig criava novo jingle. Archimedes Messina, criador do bordão 
“Silvio Santos vem aí” entre tantos outros sucessos da TV, viajava para os destinos apenas 
para se inspirar. Foi assim com a nova rota para Portugal (“Seu Cabral ia navegando, quando 
alguém foi logo gritando...”) e Tóquio, no Japão (“Pobre pescador que salvou uma tartaruga e 
ela, como prêmio, ao Brasil o levou”). No fim da história a tartaruga volta para o Japão num 
vôo 
da Varig. Esse ritmo descontraído era a marca dos filmes da companhia aérea, antes da crise 
que levou a empresa à recuperação judicial das dívidas e até a um leilão. No ano passado a 
companhia chegou a ser impedida de voar, deixando milhares de brasileiros no exterior sem 
possibilidade de embarque. 
 
Ainda em 2006 a Varig tentou inovar com uma campanha de marketing agressiva: promotoras 
abordavam passageiros nos aeroportos de Congonhas (São Paulo) e Santos Dumont (Rio de 
Janeiro) oferecendo passagens gratuitas com embarque imediato para quem já tinha bilhetes 
em mãos das companhias concorrentes (Gol e TAM).?SS 
 
Vôos mais práticos 
Enquanto a concorrente TAM tem tradição de estender o tapete vermelho para os clientes, o 
presidente da Gol, Constantino de Oliveira Júnior, brincou prometendo “barrinha de um quilo 
em vôos internacionais da Varig”. 
 
Na nova gestão, o serviço de bordo da Varig será mais completo do que o oferecido em vôos 
da Gol, mas será prático. “O mundo mudou e o conceito de luxo excessivo está superado, as 
pessoas em sua maioria querem conforto e praticidade”, afirmou Oliveira Jr. A Gol decidiu 
também acabar com a primeira classe em vôos da Varig. Em linhas domésticas, os aviões da 
Varig terão classe única; em linhas internacionais, classe executiva e econômica. Com a 
estratégia de baixos custos, a Gol conseguiu rapidamente fortalecer sua posição no setor. Em 
seis anos de atuação a Gol transportou 60 milhões de passageiros. A frota da Gol é de 66 
aviões para 56 destinos. O programa Smiles da Varig será mantido e funcionará independente 
da Gol. Alguns balcões da Varig em aeroportos também poderão ser compartilhados com a 
Gol. 
O passageiro da Varig terá, em breve, oferta de vôos diretos para Frankfurt, Londres, Madri, 
Milão, Paris, Miami, Nova York, Cidade do México, Buenos Aires, Santiago, Bogotá e Caracas. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 3 abr 2007. p. 3. 
  


