
Varig retoma comerciais de TV de olho nos clientes da alta temporada 
Chico Santos  
 
Na expectativa de uma definição nas próximas duas semanas para sua difícil crise financeira, que 
se arrasta há vários anos, a Varig iniciou uma ofensiva de verão. Os objetivos são responder à 
dura competitividade do mercado e aproveitar a expectativa de uma boa temporada trazida pela 
recuperação econômica. A empresa colocou no ar neste mês uma nova campanha publicitária, a 
primeira na mídia eletrônica de âmbito nacional desde maio e escolheu as ligações de Buenos 
Aires com cidades brasileiras como foco das suas ações. Além disso, vai recolocar em dezembro o 
aeroporto de Viracopos na rota do transporte internacional de passageiros, inaugurando linhas de 
Campinas para Buenos Aires e para Frankfurt. 
 
O diretor de marketing da empresa, Faustino Pereira, disse ao Valor que a persistência no 
noticiário sobre as dificuldades da Varig "arranha" a imagem, mas não está se refletindo em perda 
de mercado. O índice de ocupação dos aviões da empresa nos vôos domésticos subiu de 62% nos 
dez primeiros meses de 2003 para 75% no mesmo período deste ano e de 65% para 76% nos 
vôos internacionais. "Este ano está melhor como um todo no Brasil", resume Pereira, atribuindo o 
crescimento à recuperação econômica. 
 
Para aproveitar a maré favorável e não facilitar a vida da concorrência - a Gol não pára de crescer 
e acaba de anunciar sua entrada no mercado internacional -, a Varig colocou no ar no dia 31 de 
outubro uma nova campanha televisiva, com o mote "a gente vai mais longe com você" e apoiada 
na velha vinheta "Varig, Varig, Varig". A peça, com anúncios de um minuto e de 30 segundos, vai 
sair do ar quando a tradicional campanha de Natal estiver entrando, de modo que a empresa 
ficará no vídeo por dois meses. O anúncio deve ser exibido também em salas de cinema, segundo 
Pereira, de olho no público jovem.  
 
Ele diz que a Varig praticamente não irá mexer no caixa para veicular a nova campanha. A maior 
parte, de acordo com o diretor, será paga com permutas e com vendas de propriedades de 
comunicação, como mídia de bordo e cessão de milhagens no programa Smiles, previamente 
feitas. 
 
O incremento das rotas para Buenos Aires, segundo Pereira, é uma aposta no turismo tanto do 
Brasil para a Argentina como no sentido contrário. Dessa forma, além da criação da linha 
Campinas-Buenos Aires, a Varig vai tornar permanente a linha Florianópolis-Buenos Aires, que só 
era ativa na alta temporada. Brasília e Porto Alegre terão um vôo diário a mais para a capital 
argentina e o Rio, dois. O vôo de Buenos Aires para o Nordeste chegará a Manaus, com novas 
escalas em Fortaleza e Belém.  
 
Viracopos, que saíra das rotas internacionais de passageiros desde a inauguração de Cumbica 
(1985), passa a ter em dezembro linhas regulares para Frankfurt, via Rio, e para Buenos Aires. 
"Queremos dar essa opção à cidade de Campinas", disse Pereira. Com todas essas iniciativas, 
além de facilidades de crédito (passagens em até 12 vezes sem juros, como a Gol já vinha 
vendendo há vários meses) e promoções, a Varig espera aproveitar o bom momento do mercado 
para reforçar o caixa. 
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