
TAM vai atrás das classes C e D, enquanto Gol pede desculpas 
Kelly Dores 
 
As duas maiores companhias aéreas brasileiras, TAM (com 42,9% de market share) e Gol 
(com 41,44%), têm ocupado o centro das atenções do público e da mídia nos últimos dias por 
razões diferentes. A TAM por anunciar a instalação de estandes de venda de passagens aéreas 
em lojas da Casas Bahia, com o intuito de popularizar a marca e de olho na classe emergente 
(C e D), e a Gol pelo caos gerado pelos atrasos e cancelamento de voos, que deixou 
passageiros nos aeroportos por várias horas à espera, e que levou a empresa a pedir 
desculpas publicamente. 
 
Para o especialista Renato Avanzi, professor da pós-graduação em comunicação empresarial 
da ESPM, a imagem da Gol deve sair prejudicada do episódio, enquanto a TAM pode se 
beneficiar disso. "Boa parte dos passageiros vai fazer a opção pela TAM, se a TAM souber 
aproveitar isso, cria um vínculo com esses passageiros", considera Avanzi. 
 
Coincidência ou não, a TAM estreou no último domingo (8) ampla campanha publicitária 
apresentando o conceito "Você vai e vai de TAM", criado pela Y&R, e que tem como garota-
propaganda a cantora baiana Ivete Sangalo. Objetivo é reforçar que a TAM é acessível a todo 
mundo. A classe média representa 40% da população brasileira. Em 2009, ela ocupou 6% dos 
voos da empresa. 
 
Uma das frentes da TAM para conquistar a nova classe média é o financiamento das 
passagens. Nos estandes de Casas Bahia, será possível parcelar em até 12 vezes, sendo que a 
parcela mínima é de Rs 20,00. A campanha tem 12 filmes em TV aberta e fechada, anúncios 
para jornais e revistas e mídia online. 
 
Para o professor da ESPM, a Gol errou em deixar o público sem informação na crise. "O 
processo de comunicação não foi transparente. Durante os vários dias, tudo que se ouvia era 
reclamação de passageiros sem informação. A situação foi mal conduzida desde o início e isso 
gera um problema de imagem", diz Renato Avanzi. No último dia 5, a Gol enviou comunicado à 
imprensa, onde informou que a situação dos voos está normalizada e pediu desculpas aos 
clientes. "Os atrasos e cancelamentos de voos que aconteceram nos últimos dias já foram 
resolvidos... A mudança no sistema que define a escala de nossos tripulantes infelizmente 
causou essa situação e já estamos implementando as correções necessárias. Pedimos as mais 
sinceras desculpas aos clientes". A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) multou a Gol em 
R$ 2 milhões. 
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