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O espetáculo
é lá fora

● Na Estação Sé do metrô, por
onde passam mais de 100 mil
pessoas por dia, a Gol montou
um “laboratório” para entender
os hábitos da classe C. O quios-
que da companhia prioriza o dida-
tismo, para atrair clientes como
a desempregada Maria Joselma
da Silva, que buscava na sexta-
feira informações sobre uma via-
gem ao Maranhão. “Quero visitar
a família do meu marido”, disse.
Para a Gol, as lojas são uma for-
ma de entender um público que
ainda não compra pela web.
“Não adianta eu ter o melhor site
do mundo. Ele não atende às ne-
cessidades da classe C”, diz o
executivo Marcelo Bento Ribeiro.
Também na sexta, a aposentada
Iracema de Souza Nogueira pa-
gou R$ 678 por dois bilhetes pa-
ra o Rio, onde assistirá ao show
de Paul McCartney. “Minha filha
passou aqui e achou os preços
bons.” / LUIZ GUILHERME GERBELLI

Uma onda de
OFERTAS no ar
Companhias aéreas fazem guerra de preços para aumentar a
ocupação de voos e incentivar as viagens de avião da classe C

Na Sé, ‘laboratório’
para entender os
hábitos da classe C

Às margens do Rio Saint-
Maurice, na cidade de Th-
ree Rivers, em Quebec, no
Canadá, o arquiteto Paul
Laurendeau vai construir
um anfiteatro de 10 mil lu-
gares. No mês passado, ele
foi anunciado como o ven-
cedor de um concurso in-
ternacional que reuniu 47
projetos. O novo anfitea-
tro vai substituir uma anti-
ga fábrica de papel deca-
dente e faz parte de um pro-
jeto de reurbanização de to-
da a cidade. Para o júri, o
projeto de Laurendeau se
destacou ao conseguir
uma harmonia com o rio e a
natureza local, pelo apro-
veitamento da iluminação
natural e pela organização
interna.

Design & Inovação

Fernando Scheller

Quem se distrai na hora da com-
pra de passagens aéreas pela in-
ternet e esquece de desmarcar o
aviso “quero receber promo-
ções” vai ficar com a caixa de
mensagens lotada: as empresas
do setor, em busca de proteger
ou conquistar posições de mer-
cado, empreendem atualmente
uma verdadeira guerra tarifária.
Na semana passada, a Webjet
anunciava passagens entre Curi-
tiba e Porto Alegre a R$ 49, en-
quanto a Gol oferecia trechos en-
tre a capital do Paraná e Campi-
nas por R$ 31. Ao mesmo tempo,
a TAM iniciou uma promoção
com voos a partir de R$ 24.

As companhias aéreas dispu-
tam palmo a palmo a preferência
do consumidor. Depois de anos
de dominância da TAM, a Gol as-
sumiu temporariamente a lide-
rança do mercado nacional em
fevereiro. Entre 2010 e 2011,
companhias de menor porte co-
mo Azul e Trip ganharam espa-
ço, enquanto as rivais Webjet e
Avianca perderam posições. Nes-
se cenário, o preço virou instru-
mento de defesa. “A rivalidade
entre a TAM e a Gol ajuda a expli-
car o cenário competitivo”, diz o
consultor em aviação da Bain &
Company, André Castellini.

Para continuar a crescer, as
companhias aéreas buscam
atrair os consumidores da classe
C para suas poltronas. Hoje, cer-
ca de 60% das viagens de avião
são a negócios. À medida que o
mercado amadurece, porém, as
viagens a passeio tendem a ser
maioria. Para atrair um consumi-
dor não acostumado a voar, pro-
moções são fundamentais. “É ca-
da vez maior o número de pes-
soas da classe média emergente
viajando pela primeira vez. Isso
é nítido. É para o público que via-
ja a lazer que as promoções são
direcionadas”, explica o diretor
de rentabilidade e alianças da
Gol, Marcelo Bento Ribeiro.

Por trás da cada vez mais agres-
siva estratégia de ofertas da
TAM – segundo fontes de merca-
do, parcialmente motivada pela
perda temporária de mercado pa-
ra a Gol –, está a clara meta de
conquistar a preferência da clas-
se C. Uma pesquisa da Ipsos
aponta que, atualmente, 6% dos
assentos da companhia são ven-
didos para a classe média emer-
gente. Nos próximos cinco anos,
o objetivo é aumentar essa parti-
cipação para 17%. Além das pro-
moções em feriados, a TAM faz
campanhas em determinados
fins de semana do ano, com tre-
chos vendidos com até 90% de
desconto.

Tendência. O recente movi-
mento de ofertas das compa-
nhias aéreas, iniciado após o car-
naval, acarretou uma queda de
9,4% nos preços das passagens
em abril na comparação com
março, de acordo com o IBGE.
Essa tendência de redução da ta-
rifa média no País pode ser obser-
vada ao longo dos anos, segundo
a Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac): o valor médio dos
bilhetes praticado em janeiro,
de R$ 259,93, foi o menor desde
2002.

Oferecer promoções agressi-
vas reduz o ganho das compa-

nhias por assento, mas, em com-
pensação, os aviões decolam
mais cheios. A ocupação média
das aeronaves pulou da casa de
60% para mais de 70% nos últi-
mos anos, aponta a Anac.

Para pagar mais barato, geral-
mente é preciso comprar a passa-
gem com antecedência. Já as via-
gens a negócios, que geralmente
são reservadas poucos dias an-
tes da data programada, ficam
com os assentos mais caros. É
uma forma das companhias ga-
nharem mais passageiros sem ca-

nibalizar o mercado tradicional.
As tarifas promocionais tam-

bém são uma ferramenta para au-
mentar a ocupação dos voos no
meio da tarde e em dias de me-
nor demanda. A TAM, por exem-
plo, informa que os melhores
dias da semana para encontrar
preços mais baixos são terça,
quarta e sábado, das 10h às 16h.

“As promoções são direciona-
das a um público que não viajaria
se tivesse de pagar o preço cheio.
A gente sabe que a demanda da
classe C é movida a promoções”,

diz Ribeiro, da Gol. O executivo
admite que o mercado vive, nes-
te momento, uma fase maisagita-
da de ações promocionais. Geral-
mente, basta uma companhia se
mover para que se crie um efeito
cascata sobre as outras. Segun-
do Paulo Nascimento, diretor de
marketing da Azul, as compa-
nhias sempre estão de olho no
que as rivais fazem em termos de
preço. “Os valores são definidos
pelo mercado”, resume.

Mesmo as empresas que mui-
tas vezes não enfrentam concor-

rentes diretas nas linhas em que
atuam – caso da regional Trip,
focada em viagens para o inte-
rior do País – entram na onda de
promoções. O diretor de marke-
ting e vendas da Trip, Evaristo
Mascarenhas de Paula, afirma
que a empresa oferece tarifas
abaixo de R$ 40 para abocanhar
parte do público que tradicional-
mente viaja de ônibus.

A lógica por trás das tarifas pro-
mocionais é basicamente a mes-
ma. Os fatores que determinam
o preço da passagem são a com-

pra antecipada e a permanência
no destino. O peso desses crité-
rios varia conforme a estratégia
das companhias e a demanda pe-
lo trecho escolhido. Na Azul, por
exemplo, o acesso aos preços
mais baixos exige a compra da
passagem com pelo menos 15
dias de antecedência e um inter-
valo de pelo menos sete dias en-
tre a ida e a volta. “Mas eu posso
mexer nessas variáveis, reduzin-
do as exigências, se quiser fazer
uma promoção”, explica o dire-
tor de marketing da companhia.

Pressão.
Com as
ofertas, o
preço das
passagens
caiu 9,4%
em abril em
relação a
março,
segundo o
IBGE

PAULO VITOR/AE

A VOLTA DA CAIXA DE CHICLETS
A Kraft Foods Brasil relançou, depois de
dez anos, uma embalagem grande para o
seu Chiclets. A nova versão foi desenhada
para oito gomas. Até 2001, a empresa pro-
duzia caixas para 12 chicletes, mas, desde
então, só trabalhou com as caixinhas pe-
quenas tradicionais, para duas unidades. A
embalagem também foi redesenhada. As
gomas, agora, são armazenadas dentro de
um estojo com abertura frontal, substituin-
do as antigas caixas de abertura lateral.

Cenário. Casa
vai substituir

antiga fábrica
de papel
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Releitura.
Visual para
atrair jovens
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 maio 2011, Negócios, p. N5.




