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Especialistas em marketing estão quebrando a cabeça para recuperar sentimentos que 
vêm sendo sistematicamente minados com os ataques terroristas e a pneumonia 
asiática: o desejo e o glamour de atravessar os céus a bordo de um avião. A British 
Airways saiu na frente, e decidiu atacar em vários fronts, da reformulação dos 
uniformes - tanto dos comissários como do pessoal em terra de todo o mundo - ao 
lançamento de uma nova nécessaire para a primeira classe na rota que liga o Brasil à 
Inglaterra. Guardado em segredo, o investimento na reformulação da imagem da 
empresa é tático para o resgate da 'atitude de voar', segundo a gerente de marketing 
da empresa, Andrea Rulli.  

"Não é um valor alto se analisarmos o benefício que será trazido à marca, valorizando 
a privacidade e o glamour associados à 'first class'", diz Rulli, que espera aumentar a 
taxa de ocupação da primeira classe, cuja média atual oscila em 55%. As ações fazem 
parte de uma estratégia global de reforço da marca, em meio a uma política de 
redução de vôos e demissões, e ocorre em seguida à campanha "It's Time". Neste 
caso, o chamariz veio pelo bolso, com saldos de liquidação de 1,5 milhão de tíquetes, 
com até 60% de desconto, em 58 rotas, vendidos até o dia 15 de maio. Os 
passageiros de classe econômica foram o alvo da empresa em outros países, 
principalmente os que voam trechos intercontinentais para cidades americanas - 18 
delas entraram na promoção.  

Desde 2001, o Reino Unido passou a ser o principal foco além-mar para o mercado de 
viagens nos Estados Unidos, apesar de significativas quedas do movimento desde os 
ataques terroristas. Em 2000, os EUA receberam 4.703 milhões de turistas ingleses, 
mas no ano seguinte o número caiu para 4.097 milhões, e chegou a 3.816 milhões em 
2002, uma perda de 18% em apenas três anos, conforme dados da organização 
americana Travel Industry Association (TIA). 

Como as taxas de ocupação da classe econômica têm se mantido estáveis nas rotas de 
ida e volta ao Brasil, os executivos da companhia ainda estão analisando se a 
campanha será ou não implementada no país.  

A nova nécessaire unissex estampada com um boeing Stratocruiser, inspirada no 
prazer de viajar evocado nos anos 20 e 30, contudo, já está no ar. O novo figurino em 
teste prevê calças e cardigãs para mulheres e pulôver para homens. Assinados pelo 
estilista Julien MacDonald, os uniformes estão sendo testados por 108 funcionários que 
atuam em diferentes climas, incluindo o Rio de Janeiro, no Brasil, com implementação 
definitiva prevista para meados do ano que vem: "O uniforme é um patrimônio da 
empresa e uma forma de ter o passageiro o tempo todo em contato com a marca", 
afirma Rulli.  

A executiva pondera que a ação da British não pode ser traduzida como solitária num 
mercado em retração. Ela lembra que a empresa tem adotado medidas drásticas, 
anunciadas em fevereiro do ano passado no plano "size and shape", com a redução de 
funcionários e corte de custos a exemplo da recente extensão da rota de São Paulo até 
Buenos Aires. A companhia deve completar um total de 13 mil demissões até 
setembro. A mudança dos uniformes também dependerá do resultado financeiro dos 
próximos meses.  

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 maio 2003. 


