
Sucesso com Marketing de Resultados 
 
Companhia aérea brasileira regular que opera no conceito low-cost, low-fare (baixo custo, baixa 
tarifa), contabiliza excelentes resultados de sua estratégia de marketing.  
   
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes, companhia aérea brasileira regular que opera no conceito 
´´low-cost, low-fare´´ (baixo custo, baixa tarifa), contabiliza excelentes resultados de sua 
estratégia de marketing. Em menos de quatro anos de existência e com investimentos abaixo da 
média de mercado, a marca da empresa pode ser encontrada em todo lugar e a companhia é 
reconhecida nacionalmente como aquela que ´´vende´´ um transporte aéreo eficaz, a preços 
justos. 
 
Romper o padrão de elevados investimentos em mídia, tradicional no mercado de aviação 
comercial, demandou um intenso trabalho de marketing desde o momento de concepção da 
companhia até o momento. ´´Nenhum bom produto se mantém no mercado se não tiver uma boa 
estratégia de comunicação, assim como não há marketing capaz de sustentar, de forma 
continuada, um produto sem qualidade´´, diz Tarcisio Gargioni, vice-presidente de marketing e 
serviços da Gol. ´´É fundamental para uma nova marca estar intimamente ligada às 
características de seu produto ou serviço. Se não tivéssemos uma sólida estratégia de 
comunicação, que refletisse nossa filosofia de baixo custo com avaliação do retorno de cada 
investimento, mesmo com o padrão atual de nossos serviços, provavelmente não teríamos 
alcançado essa posição de destaque´´, completa. 
 
A atividade de marketing na empresa é direcionada para resultados concretos e está amarrada 
aos objetivos da companhia, razão pela qual são obtidos o recall e a presença de marca com 
pouca exposição nas grandes mídias. ´´Fazemos muitas ações efetivas, criativas e de baixo 
custo: investimos em Internet, que nos dá um retorno excelente, optamos por mídias regionais, 
realizamos nosso road-show, que é uma ação de marketing direto traduzida em uma verdadeira 
festa, entregamos brindes aos passageiros nas mais diversas datas comemorativas, patrocinamos 
eventos culturais e esportivos pelas leis de incentivo, participamos de entrega de prêmios, ações 
sociais, divulgamos amplamente dados da empresa, enfim, não há perda de foco: baixo custo, 
alta produtividade´´, explica o vice-presidente. 
 
“Temos índices favoráveis de market share e mind share. Mas o que mais me alegra é saber que 
hoje, com todas essas nossas pequenas grandes ações, permeadas por todo o País, também 
conseguimos um grande e essencial heart share´´, comemora Gargioni. 
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