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A catarinense Marlene Edith Cos
ta precisou chegar aos 56 anos 
para poder viajar, pela primei

ra vez, de avião. Em janeiro deste ano, a 
diarista desembarcou em Brasília, acom
panhada de duas netas, para visitar o fi
lho Luiz Paulo, que comprou as passa
gens. "Foi uma maravilha. Serviram de 
tudo no avião", conta. Marlene garante 
que, apesar de ter sido sua primeira ex
periência no transporte aéreo, não sentiu 
medo. "Tiramos um monte de fotos du
rante a viagem. Nem sonho em ir de ôni
bus na próxima visita a Brasília. De ago
ra em diante, só de avião", avisa. 

Nos últimos anos, com a melho
ra da renda do brasileiro, o transporte 
aéreo deslanchou. Em 2010, o núme
ro de passageiros cresceu cerca de 20% 
em relação ao ano anterior, chegando 
a 155 milhões. O aumento da deman
da por passagens aéreas, resultante da 
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chegada dos passageiros de primeira 
viagem ao mercado, levou as compa
nhias a dedicarem parte de seus planos 
de negócio a esse público. Uma das es
tratégias é levar a venda de passagens, 
feita normalmente pelo site das pró
prias companhias ou pelos agentes de 
viagem, a lugares como redes de varejo 
e lojas das empresas aéreas instaladas 
em bairros de comércio popular. 

A Gol Linhas Aéreas foi até as es
tações de metrô de São Paulo. "No iní
cio do ano, inauguramos um modelo 
de venda de passagens aéreas destina
do, principalmente, à nova classe mé
dia brasileira. Abrimos quiosques, cha
mados Voe Gol, nas estações de metrô 
Itaquera, Sé e Luz, da cidade de São 
Paulo. Os novos pontos de vendas têm 
funcionários treinados para atender 
ao perfil de público que transita pelo 
local", conta Eduardo Bernardes, di
retor comercial da Gol. Em meados 
de julho, a empresa abriu uma loja em 
uma rua de comércio popular na Zona 
Oeste de São Paulo. Como chamariz, 
investiu em uma identidade visual di
ferente, com alguns itens que remetem 
aos aeroportos e à viagem aérea, como 
poltronas de avião e uma parede 3D 
que simula a parte interna de uma ae
ronave. "O objetivo é aproximar cada 
vez mais as classes C e D do universo 
da aviação", reforça Bernardes. 

A TRIP Linhas Aéreas também 
aderiu ao movimento de aproximação 
dos novos clientes da classe C recen
temente, com uma loja piloto em Ma
naus, no centro da cidade. A intenção 
é que o projeto, ainda em fase de teste, 
seja levado para outras cidades. "É um 
lugar com atendimento especializa
do, onde os funcionários podem tirar 
muitas dúvidas dos clientes de primei
ra viagem antes que eles cheguem aos 
aeroportos", explica Evaristo de Paula 
Mascarenhas, diretor de Marketing e 
Vendas da TRIP 

Tirar dúvidas desses passageiros 
não se resume apenas ao atendimen
to em loja. Nos aeroportos, os funcio
nários também precisam ficar atentos. 
"Um passageiro protestou quando foi 

informado que deveria fazer o check-in. 
Ele explicou que já havia pago a passa
gem e, portanto, não faria um 'chequi-
nho' novamente", conta Mascarenhas. 

Outra aposta da TRIP são as parce
rias com as redes regionais de varejo. O 
primeiro acordo acaba de ser assinado, 
com a empresa mineira Eletrosom, que 
tem 139 lojas espalhadas por quatro es
tados e no Distrito Federal. 

Paulo Nascimento, vice-presiden
te Comercial, de Marketing e de TI da 
Azul, explica que uma das formas de 
as empresas se adequarem a esse pú
blico crescente é por meio da oferta de 
diferentes modos de pagamento. "Não 
adianta só oferecer cartão de crédito, 
porque nem sempre essas pessoas são 
bancarizadas. Além do cartão, nossos 
passageiros podem pagar com cheque, 
boleto e débito em conta", explica. Pa
ra se aproximar desse público, a Azul 
fez uma parceria com o Magazine Lui-

za para vender suas passagens nas lojas 
do grupo varejista. 

Mas de que adianta tanto esforço 
para chegar aos potenciais passageiros 
se a infraestrutura aeroportuária estag
nou? "É uma questão governamental 
que tem de ser revolvida. Por enquan
to, há espaço em nossas aeronaves para 
continuarmos captando clientes. Mas 
vai chegar um momento em que o in
vestimento na ampliação de infraestru
tura aeroportuária será crucial", adver
te Mascarenhas, da TRIP 

"A projeção é que o PIB [Produto In
terno Bruto] da aviação cresça 2,5 vezes 
mais do que o PIB do país nos próxi
mos 15 anos, o que deve quadruplicar 
o número de passageiros. Uma com
panhia precisa se planejar com antece
dência, mas sem saber se haverá infra
estrutura aeroportuária fica difícil", 
avalia André Castelini, sócio da con
sultoria Bain & Company. 

Estudo recente encomendado pela 
Abetar (Associação Brasileira das Em
presas de Transporte Aéreo Regional) 
aponta que parte do gargalo aéreo po
deria ser resolvida com investimentos 
nos aeroportos de cidades de pequeno e 
médio porte. "Com R$ 3 bilhões, seria 
possível aumentar a capacidade de 180 
aeroportos no país; muito menos que 
os R$ 33 bilhões orçados para o TAV, 
o trem de alta velocidade que vai ligar 
São Paulo e Rio de Janeiro", argumen
ta o diretor da TRIP. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p. 48-49, ago. 2011.




