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Companhias aéreas vão vender passagens em redes varejistas  

(Marina Rigueira)

A comerciante Marilda Ferrreira conta que já pensa em ir para Salvador (BA) na promoção da Azul, com passagens de 
ida de R$ 161. Se fosse de ônibus, pagaria cerca de R$ 200 As companhias aéreas estão voando atrás do consumidor das
classes C e D. Na disputa por esse público, com crescente poder de consumo no país, a TAM se prepara para anunciar 
parceria com a Casas Bahia. A companhia aérea vai vender passagens em lojas da rede varejista, em São Paulo, e com 
possibilidade de extensão para outras capitais do país. A Azul Linhas Aéreas também está em negociação com grandes 
redes de varejo para comercialização dos bilhetes aéreos em lojas voltadas para essas classes, que têm 54% do poder de 
compra no mercado brasileiro, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A parceria deve ser anunciada na 
próxima semana. O projeto da TAM vai começar em caráter piloto em duas lojas da Casas Bahia em São Paulo e, até o 
fim do ano, vai se estender para outros estabelecimentos. A vendas das passagens será em espaço reservado para a 
empresa aérea dentro das lojas da Casas Bahia e o intuito é a maior aproximação com o consumidor. Na próxima             
semana, a TAM deve divulgar aos clientes a campanha de parceria com a rede varejista, e prepara ainda o lançamento de
um site, que vai vender bilhetes aéreos para os novos clientes de forma mais simplificada. O site vai dar dicas também 
para os consumidores que estreiam em viagens aéreas. Com a mesma estratégia, a Azul já estuda parcerias para 
comercializar bilhetes aéreos em redes varejistas que vão alavancar as vendas da companhia para a classe C e D. 
Segundo Paulo Nascimento, diretor comercial de marketing e de TI, a expectativa da Azul é oferecer a venda de 
passagem no varejo antes da concorrente. %u201CA parceria que será firmada entre a Azul a rede de varejo deverá ser 
anunciada semana que vem, já com o início das operações. Para continuar crescendo, as empresas aéreas devem 
expandir a capilarização das agências para atrair a nova classe emergente, que está ingressando no mercado turístico e 
principalmente aéreo, sem deixar de lado o público corporativo%u201D. Paulo Nascimento ressalta que é importante 
não apenas ir em busca dos novos clientes como também permitir que as formas de pagamento sejam as melhores 
possíveis para a realidade dessas classes. %u201CA Azul já oferece bilhetes aéreos que podem ser parcelados em até 48
vezes, com várias formas de pagamento, como cheque parcelado, boleto parcelado, débito em conta e cartão de crédito 
recorrente, e a tendência é facilitar cada vez mais%u201D. No mesmo caminho para conquistar o novo consumidor, a 
GOL inaugurou a primeira loja física do programa Voe Fácil Gol, que permite o parcelamento de passagens em até 36 
meses, com parcelas mínimas a partir de R$ 15 mensais, e já possui quase 2 milhões de cadastros. Hoje, 4% dos bilhetes
vendidos pela companhia são pelo Voe Fácil e desses, 70% são para a classe C e 10%, classe D. A primeira loja Voe 
Fácil fica no tradicional largo 13 de Maio, na zona Sul de São Paulo, por onde passam diariamente um milhão de 
pessoas. A companhia criou ainda um cartilha explicativa com um passo a passo para os consumidores que vão fazer a 
primeira viagem de avião, com os principais termos da aviação, e dicas desde a arrumação da mala até o desembarque. 
Em nota, a GOL informou que a companhia aposta no crescimento das classes C e D no país e que %u201Chá planos 
para abertura de mais lojas ainda esse ano. A companhia aérea tem o compromisso de oferecer tarifas competitivas com 
as cobradas pelas empresas de ônibus em 100% de seus destinos%u201D. A agência de viagens Xavantes Turismo, 
localizada no Shopping Xavantes, é destinada principalmente aos consumidores das classes C e D e registrou nos 
últimos dois anos grande crescimento de vendas de viagens com passagem aéreas. Segundo a agente de turismo, Eneida 
Souza, houve um aumento de 80% em vendas de pacotes com passagens aéreas na agência do shopping popular. 
%u201CA procura por viagens de avião é bem maior do que as de ônibus. O preço das companhias aéreas está muito 
competitivo, além de facilitar o pagamento em pelo menos oito vezes sem juros, são muitas as promoções que oferecem 
até 30% de desconto nos bilhetes%u201D. A comerciante Marilda Ferreira conta que as facilidades oferecidas pelas 



companhias aéreas e o aumento da concessão ao crédito no país permitiram não apenas sua primeira viagem de avião 
como várias consecutivas. %u201CFiz minha primeira viagem de avião para São Paulo, que foi à trabalho, e já fui para 
Barretos (SP) e Caldas Novas (MG) à passeio com o meu marido. Estou sempre atenta às promoções das companhias e 
pago em pelo menos três vezes%u201D. Marilda Ferrreira conta que já pensa em ir para Salvador (BA) na promoção da 
Azul, com passagens de ida de R$ 161. No ônibus, além da demora para concluir o percurso, pagaria R$ 200.


