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Emtemposdemercadoaqueci-
do, em que as companhias aé-
reasdecolamcomtaxasdeocu-
pação recorde de quase 80%,
não são só os passageiros que
encontramdificuldadeparaen-
contrar lugar no avião. Anun-
ciantes também estão fazendo
fila para divulgar seus produ-
tos a bordo.As grades de anún-
cios nos vôos da ponte aérea
Rio-São Paulo, nas principais
companhias,estãopraticamen-
te tomadas até o fim do ano.
Seatéháalgunsanosascom-

panhias restringiam a publici-
dadedeterceirosàsrevistasde
bordoeaoscomerciaisnas teli-
nhasdevídeonosvôos interna-
cionais, hoje a publicidade está
por toda parte. Encosto de ca-
beça, distribuição de folhetos,
adesivos e toalhas de papel na
bandeja, sorteio de brindes
com “speech” (discurso) de co-
missáriofalandobemdoprodu-
to, serviçodebordomais incre-
mentado.Isso,semfalarnaade-
sivagem externa do avião.
“No início tínhamos mais

ações institucionais, para en-
treter passageiros”, explica o
diretor de marketing da TAM,
LuizHenriqueBarretodoAma-
ral. “Desde o ano passado, po-
rém, as ações comerciais se in-
tensificaram.”
Amídia aérea hoje faz parte

do plano de mídia das princi-
paisagênciasdoPaís,comoDM9
DDB, Thompson, Almap BB-
DO e Lew, Lara. “O avião tem
umpúblicoextremamenteinte-
ressante, de altos executivos e
formadores de opinião. Como
você tem as mesmas pessoas
voando muito, você consegue
ampliar sua freqüência média
com amesma pessoa”, diz a di-
retora demídia da DM9,Môni-

ca Carvalho. “Dentro do avião,
até o anúncio de jornal tem um
impactomaior,poisoexecutivo
está focado na leitura.”
O número de passageiros

transportados no mercado do-
mésticoesteanodeveráchegar
a 35milhões. No entanto, como
muitos usuários viajam várias
vezes,onúmerodeviajantes in-
dividuais não passa de 10 mi-
lhões. Destes, de 5 milhões a 6
milhões são os chamados usuá-
riospesados (heavyusers),e fa-
zemparte da elite do País.
Na ponte Rio-São Paulo, ro-

tapreferidade10entre10anun-
ciantes, é comum encontrar
mais de quatro peças publicitá-
riasde empresas distintasnum
mesmo vôo. Mas, se a imagina-
ção deixasse, teria anúncio até
najanelaenaportadosbagagei-
ros. “É preciso ter muito crité-

rio para não prostituir esse ca-
nal”,avisaocoordenadordemí-
dia e projetos especiais da Va-
rig, Thiago Cupello Pires. “Na
medida em que as campanhas
se intensificam, elas inevitavel-
mente deixam de ser unanimi-
dade”, diz Barreto, daTAM.
As empresas aéreas enca-

ram a publicidade como parte
do entretenimento de bordo. E,
como todo entretenimento,
tem gosto para tudo. Para não
ferir a sensibilidade do passa-
geiro,osanúnciossãoseleciona-
dos a dedo. Eles não podem ser
agressivosnemdespertargran-
des emoções. “Tem de agregar
semagrediropassageiro”,dizo
diretor daTAM.
Recentemente, passageiros

de pelo menos duas empre-
sas aéreas concorreram a
sorteios de um novo sabor
deumanti-sépticobucal.No
discurso da aeromoça, po-
rém,nenhumamençãoager-
mes bucais ou qualquer ou-
tracoisaquepossaprovocar
náuseas em passageiros
maissensíveis. “Sempredis-
cutimos o conteúdo e, no fi-
nal, quem decide é a Varig”,
explica Pires.
No mês passado, porém,

a própria Varig protagoni-
zouumacampanhaque teve
de ser abortadamenosde24
horasdepois.Aempresaade-
riuàcampanhadodesarma-
mento, liderada pela ONG
FrenteporumBrasilsemAr-
mas,e fezumasériedeações
relacionadas ao referendo
de 23 de outubro. Além de
provocar reação adversa de
passageirosque defendemo
uso de armas, a Justiça elei-
toral entendeu que, por se
tratardeumaconcessãopú-
blica,aempresanãopoderia
tomar partido.
Em termos de receita, os

anúncios não chegam a re-
presentarmuitacoisanoba-
lançodascompanhias.“Ain-
tenção não é só gerar recei-
ta, mas, sim, levar alguma
coisa ao passageiro e tornar
ovôomaisagradável”,dizPi-
res, da Varig. “Claro que
qualquer receita é bem-vin-
da”, completa o vice-presi-
dente de marketing da Gol,
TarcísioGargioni. “Mas não
chega a ser uma receita ex-
pressiva.”
Para a TAM, a receita de

anúncios não passa de 1% do
faturamento. “Antes tínha-
mosumcustocomentreteni-
mento de bordo. Hoje inver-
temoso sinal e essedeparta-
mentogerareceita”,dizBar-
reto.●

Na rotaRio-SP, são
encontradasmais de
4peçaspublicitárias
nummesmovôo

VISIBILIDADE –Parceria entre a Vivo e a Gol foi estampada no lado de fora dos aviões

Anunciantes descobrem os aviões
De olho em um público seleto e formador de opinião, empresas fazem fila para divulgar produtos e serviços a bordo

Diante da preocupação de não
incomodar os passageiros, as
empresas e anunciantes bus-
cam formatos que proporcio-
nem algum tipo de benefício.
Quando lançou o Stilo, por
exemplo, a Fiat ofereceu, du-
rante dois meses, um café da
manhã sofisticado aos passa-
geiros dos vôos matinais da
ponteaéreadaTAM.Emoutra
ação,patrocinadapelacerveja-
ria AmBev e exclusiva para a
happy hour, o lanche era uma
tábua de frios com cerveja.
O público seleto também

permitiuaobancoItaúaprovei-
tar os vôos da Varig para o Ja-

pão para anunciar a abertura
de uma agência emTóquio. Ao
chegaraoavião,cadapassagei-
ro recebia um formulário para
aberturadaconta.Erasódepo-
sitar em uma caixa de correio
localque,empoucosdias,acon-
ta estava aberta.
Ações que dialogam com a

situação tambémsãomuitoco-
muns. A Telefônica, por exem-
plo, patrocinou a fala de comis-
sários,queanunciavam,nache-
gadaemSãoPaulo,queopassa-
geiro, a partir de então, pode-
ria usar o número da operado-
ra para fazer suas ligações. Há
casos,menoscomuns,emqueo

anunciante toma conta de to-
dos os espaços. Foi o caso do
lançamento do filme X-Men 2
pelosestúdiosFox.Alémdeen-
veloparumaviãodaGol, foram
colocados adesivos nas bande-
jas e sorteados bonés.
Para garantir que as ações

estão sendo feitas a contento e
observarareaçãodospassagei-
ros,algumasagênciasdepubli-
cidade chegam a colocar olhei-
rosemdeterminadosvôos.“An-
teshaviaumacertadesconfian-
ça,mas agora isso acabou”, diz
o diretor de marketing da
TAM, Luiz Henrique Barreto
doAmaral. ● M.B.
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