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1. Introdução 

  

Observando o mercado da aviação, percebemos uma explosão de títulos customizados 

bem elaborados com conteúdos de qualidade que envolve o público. Esta tentativa de se 

aproximar do consumidor e comunicar os objetivos da empresa, traz junto uma grande 

variedade de anunciantes que buscam informar seus produtos e serviços ao público desejado.  

Podemos perceber, através do mercado de comunicação, o potencial desses títulos 

(revistas) facilitando muito ao cliente obter uma revista de qualidade sem a necessidade da 

compra. Um brinde que agrada ao leitor (passageiro-cliente), o traz para perto da empresa, 

compartilha investimentos e adequações feitas para facilitar o transporte dele mesmo, as 

visões de dedicação aplicadas no dia-a-dia de quem viaja a trabalho, a passeio, uma proposta 

que agrada muito pela credibilidade e pelo objetivo da empresa em trabalhar a marca. 

Analisando essa realidade, encontrou-se uma inovação da revista de bordo da TAM, 

uma tendência que pode chegar muito rápido a outras empresas, não só no mercado aéreo, 

mas em âmbito geral. Deparamo-nos com a revista em formato digital que dá acesso não só a 

quem voa, mas a qualquer pessoa que se interesse pelo conteúdo e tenha um computador 

conectado à internet. Esta ferramenta se alia à força do material impresso, dando a 

possibilidade de resgatar edições anteriores. 

Tendo em vista esta forma de propaganda e, principalmente, a promoção da empresa, 

uma grande carga de informação é abordada como: cultura, gastronomia, informações sobre a 

empresa e informativo publicitário. Esta, reservada à publicidade, diz respeito às empresas 

que anunciam nas páginas da revista de bordo. Contudo, o que as leva a anunciar neste meio? 

Isto se torna relevante na presente pesquisa para descobrir, através dos maiores anunciantes, 

qual a importância do título customizado para a divulgação dos seus produtos e serviços.  

 

 A revista, uma mídia impressa, com boa qualidade de impressão, com circulação 

maior do que a tiragem (120.000 exemplares), por passar de mão em mão, tem grande 

investimento em publicidade, os valores são altos e, por isso, o planejamento necessita cuidar 

a verba. A inserção tem que ser objetiva conquistando o melhor aproveitamento. Temos nas 

revistas de bordo (chamadas customizadas) uma variedade de serviços, de turismo, 

gastronomia, cultura, locação de carros, de comportamento e de informação sobre 

personalidades.  
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 O público que tem realmente acesso à revista é o passageiro que voa pela empresa 

(acesso ao material físico), e o que acessa o site da companhia (a revista digitalizada). Devido 

a este fenômeno de comunicação, empenhamo-nos em aplicar a pesquisa com o objetivo de 

entender a seguinte questão: Por que as empresas anunciam na revista de bordo da TAM? 

 Através das inserções, vamos descobrir quais são os anunciantes mais freqüentes e 

contatar as empresas para perguntar o que os leva a anunciar na revista de bordo. Por estarem 

anunciando neste meio, buscamos entender também qual a expectativa depositada na 

aplicação de propaganda na revista de bordo. 

 Para realizar esta pesquisa na revista de bordo, seguiremos uma ordem na descrição da 

comunicação, capítulos que abordam áreas onde a propaganda está inclusa e outras que se 

incluem na propaganda. 
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2. Base da Ação Comunicacional 

1.1. Marketing   

 Para contribuir com o trabalho, vamos estudar alguns passos usados por empresas que 

desempenham um papel de destaque na área onde atuam. Como podemos perceber, estamos 

rodeados de marcas dos mais variados gêneros, disputando mercados, introduzindo novas 

visões e muitas ferramentas de uma forte arma da comunicação, o marketing, que segundo 

Kotler (1999: p. 3) “é um processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos 

obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e valores uns 

com os outros”.  

No marketing, trabalhamos diretamente com a técnica da criatividade, ou seja, resolver 

problemas, pôr em prática um permanente exercício da criação. O profissional pode usar sua 

imaginação, não apenas para levar adiante projetos já estabelecidos, mas para detectar 

possíveis mudanças que terão uma influência decisiva sobre a vida da empresa. Estudos 

revelam que, para uma criação ocorrer, a pessoa criativa deve ser inicialmente perturbada e 

frustrada por um problema ou uma situação que não pode manobrar. Isso leva a uma ação de 

resposta, de investigação para a solução do problema. Essa dinâmica estabelece linhas de 

tensão e o pensador chega à solução com uma harmonia do todo. Esses processos, associados 

à formulação de perguntas, levam a um único e importante objetivo: a identificação de 

caminhos nos quais são depositados o valor do sucesso para obter novas invenções e 

descobertas para satisfazer o cliente.  

 Trabalhando no mesmo gênero de produtos e serviços, sabemos que é inevitável 

empresas disputarem espaço através da concorrência, o que força, quem quer se manter no 

mercado, a buscar um diferencial pensando única e exclusivamente na satisfação do cliente. 

Esse diferencial é que vai nos mostrar onde se destaca o produto e, para isso, utilizamos 

ferramentas do marketing, que junto com criatividade, identificam as necessidades e desejos 

do consumidor. Buscamos entender suas preferências na alimentação, vestuário, clima; 

perceber suas necessidades sociais, de grupo, e suas necessidades individuais de 

conhecimento e auto-realização, o que mostra a construção do ser humano e, 

conseqüentemente, da sociedade onde vive. Construímos valores em cima do produto visando 

à satisfação do cliente. Tais produtos devem ter a qualidade desejada e, como cita Kotler 

(1999, p. 6), “qualidade pode ser definida como ausência de defeitos”.  
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A empresa estuda o mercado em que vai atuar, os segmentos que pretende explorar e 

busca uma série de informações do seu micro e macro-ambiente. Dentro do micro-ambiente 

temos as forças internas e próximas à empresa como: a própria empresa, seus fornecedores 

com disponibilidade e prazo de entrega de suprimentos; intermediários de mercado que 

ajudam a promover os produtos aos compradores; os clientes, estudados e monitorados; os 

concorrentes, que fazem a empresa buscar sempre encantar melhor o consumidor; e os 

públicos, onde se encaixam qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial no negócio.  

Dentro do macro-ambiente, temos os fatores que exercem influência sobre a empresa 

criando oportunidades e ameaças como: o ambiente demográfico, relacionado com a 

população e suas características; o ambiente econômico, relacionado com poder de compra e 

padrões gastos dos consumidores; o ambiente natural, os recursos naturais, o fornecimento da 

matéria prima; o ambiente tecnológico, relacionado a novas tecnologias implantadas; o 

ambiente político-legal, cuidado com leis, regulamentações; e o ambiente sócio-cultural, 

percepções do comportamento da sociedade que rodeia a empresa.  

Através destes pontos de micro e macro-ambiente, montamos um planejamento de 

marketing, desenvolvendo um posicionamento de mercado, que segundo Kotler (1999: p. 30) 

“é a posição de um produto, é o lugar que ele ocupa na mente dos consumidores em relação 

aos seus concorrentes”. Significa conseguir que o produto ocupe um lugar claro, distinto e 

desejável. Segundo Kotler (2000: p 47), “uma das maiores habilidades de quem trabalha com 

marketing é saber criar, proteger, manter, enriquecer marcas, deixando guardadas na cabeça 

do consumidor”.  

O posicionamento pode ser abordado de diferentes maneiras como: por atributos e 

benefícios, baseado em benefícios tangíveis ou abstratos; por aplicação ou utilização, 

ressaltando vantagens em algum uso ou aplicação específica; por usuário, percebendo o 

melhor para determinado grupo de usuário; por concorrente, em que o produto é de algum 

modo melhor que o do concorrente; por categorias de produto, posicionado em relação a uma 

determinada classe de produtos; e por qualidade/ preço, percebendo a melhor ação custo 

benefício. Seguimos estabelecendo passos direcionando o produto ou serviço baseado no seu 

ciclo de vida se a fase do produto é de desenvolvimento, de introdução no mercado, de 

crescimento buscando novos segmentos, de maturidade com suas vendas estáveis, ou de 

declínio, procura-se estabelecer a estratégia da campanha, como: de informação, testemunho, 

comparação, humor, ofensiva, de defesa, indiferenciada, de re-posicionamento, bem como o 

tema da campanha, sendo o que leva o cliente a comunicar-se. Chegamos a um ponto muito 
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importante que se chama objetivo de marketing. O objetivo de marketing serve para 

identificar onde queremos chegar, os resultados que se quer atingir quantitativa e/ou 

qualitativamente. Esses resultados são normalmente trabalhados com números, indicando 

quantidade ou porcentagem.  

Com o objetivo elaborado, passamos a definir as estratégias, identificando os cursos de 

ação para atingir os objetivos explorando oportunidades ou neutralizando ameaças, pensando 

a quem queremos atingir e em que segmento. Essa é a hora em que estamos aptos a abordar 

outra ferramenta, o mix de marketing, que, nas palavras de Kotler (1999), é composto por um 

grupo de variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza para produzir a resposta 

que deseja no mercado-alvo. O mix de marketing consiste em todas as ações da empresa com 

a intenção de influenciar a demanda do seu produto. Mais conhecido como 4 p’s, definidos 

como produto, preço, praça e promoção.  

Vamos abordar brevemente cada um deles, pelas definições de Kotler (1999): 

Começando por produto, temos uma combinação de bens e serviços que a empresa 

oferece ao mercado-alvo, o que ela produz; no preço, trabalhamos com a soma de dinheiro 

que os clientes devem pagar para obter o produto; na praça, existe o envolvimento das 

atividades da empresa que tornam o produto disponível para os consumidores-alvo; e na 

promoção, temos adequação de concursos, sorteios, cupons, prêmios e brindes, amostras, 

feiras, convenções, exposições, demonstrações, descontos, programas de vantagens, 

entretenimento e venda casada. 

 Depois desta etapa, entramos na elaboração das táticas, ou seja, as idéias de como 

realizar as ações estabelecidas nas estratégias para se atingir o objetivo de marketing. 

Neste ponto do trabalho, precisamos ter a segurança de que estamos seguindo os 

passos adequadamente mantendo coerência em tudo que está sendo planejado. É esta ligação 

entre as partes, entre as características da empresa, suas visões e intenções, suas opções de 

serviço ou produto que determinaram a abordagem ao público-alvo e seu posicionamento. 

Agora que a empresa sabe como chegar até seu cliente, vamos abordar no próximo 

item a propaganda, a maneira como se propaga a idéia para vender o serviço 
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 Propaganda  

 

 A empresa tem todo seu planejamento de marketing estruturado e definido através dos 

objetivos, das estratégias e das táticas, um pacote de ações para lançar no mercado o produto 

ou serviço oferecido e, para que isso aconteça, precisamos comunicar, propagar nossas idéias. 

 A comunicação conduz a informação, e para Santa’anna (2002: p. 2) “comunicação é, 

pois, o processo de transmitir idéias entre indivíduos”. É esta ligação de indivíduos com idade 

e sexo diferentes que leva a informação para todos os lados, um processo fundamental para a 

sociedade. Através da fala, de gestos e de sinais exploramos a melhor forma de atingir a 

massa, que para o sociólogo Herbert Blumer citado por (Sant’anna 2002, p. 3) podem vir de 

componentes “de qualquer profissão e de todas as camadas sociais, de diferentes vocações, de 

variados níveis culturais e de riqueza”, o que torna um grupo relativamente grande anônimo e 

heterogêneo.  

 O investimento em propaganda leva ao desenvolvimento da empresa e 

conseqüentemente da sociedade do país, percebemos isso através do tempo, da evolução das 

formas de veicular propaganda. Segundo Sant’anna (2002, p. 4) “essa evolução veio do 

aperfeiçoamento dos meios físicos de comunicação e do aumento da produção industrial pelo 

aperfeiçoamento tecnológico”. Vemos a evolução dos jornais, que deixam de ser bairristas, 

destinados a um público restrito e passam a indústrias gigantes, com alta tecnologia em ilhas 

gráficas, altamente capacitadas para editar matérias praticamente em tempo real. Este 

crescimento levou à criação de novos espaços editoriais que precisavam de atenção para gerar 

lucro, sendo assim, vendiam os espaços para publicação. Essa evolução de mercado vem da 

revolução industrial com empresas que cresciam rapidamente em suas linhas de produção, 

necessitando de compradores para escoar suas demandas. Neste momento, começam a 

aparecer uma das formas mais pioneiras de se anunciar algum produto, o cartaz, como cita 

Sant’anna (2002: p. 4) “no início do século XX, Toulouse-Lautrec (artista), com seus cartazes, 

pôs em relevo o valor da imagem, ampliando assim as possibilidades do anúncio”. Essas 

marcas históricas deixam de lado a produção praticamente individual para a produção de 

massa, levando as empresas a anunciar, uma necessidade para a venda de seus serviços e 

produtos, um fator que faz toda a diferença. Aqui, vemos a criação da agência de propaganda. 

 A criação das agências só vem a contribuir para o crescimento do mercado mundial e, 

obviamente, do Brasil, pois como temos registrado por Sant’anna (2002: p. 8) “a primeira 

agência de publicidade fundada no país foi a Eclética Publicidade em 1914”. O mercado 
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expandiu em nosso território devido à chegada das multinacionais que trouxeram suas 

próprias agências para cuidar dos seus negócios, suas vendas.  Foi muito interessante para o 

desenvolvimento da nossa propaganda pois era preciso fazer alterações nas peças que vinham 

da América do Norte e Europa, com olhar de outra cultura, a qual não combinava com a 

nossa. Tudo foi se encaminhando para o mercado publicitário brasileiro desenvolver suas 

próprias idéias, suas próprias agências, suas próprias leis, como citou Sant’anna a Lei Federal 

nº 4.680 de 18/06/1965 regulamentada pelo decreto nº 57.690 de 1º/02/1966 diz que, 

a agência de propaganda é pessoa jurídica especializada na arte e técnica publicitária 

que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos 

veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes-anunciantes, com o objetivo 

de promover a venda de produtos e serviços, difundir idéias ou informar o público a 

respeito de organizações ou instituições colocadas a serviço deste mesmo público. 

 

 Com experiência adquirida, a agência tem total capacidade técnica de elaborar para o 

cliente idéias bem fundamentadas, visando a resolução do seu problema de comunicação. 

Cabe a ela aconselhar, assistir os problemas de comunicação e oferecer uma variedade de 

recursos como: planejar publicidade, confeccionar e distribuir, planejar promoções de venda, 

aconselhar em problemas que envolvam relações públicas e marketing, planejar vitrinas e 

stands para feiras e exposições, organiza programas de rádio e TV, planejar filmes 

audiovisuais, confeccionar material de ajuda para vendedores, assistir a criação ou renovação 

de embalagens e encarregar-se do desenho das mesmas. Todas estas ações podem fazer parte 

de uma campanha para a empresa que necessita ganhar mercado, sendo a maneira mais 

correta e eficaz para garantir retorno na aplicação do seu negócio ou serviço. 

 Para garantir o sucesso da campanha e retorno satisfatório, superando as expectativas, 

a relação empresa e agência precisa ser a mais sincera possível, é uma troca de informação e 

confiança inquebráveis, a colaboração deve vir das duas partes para que sempre haja clareza e 

entendimento entre elas. Muitas dúvidas podem surgir na hora da troca de informação, mas as 

empresas podem ter alguns cuidados ao escolher uma agência que dê mais segurança e 

credibilidade.  Podem existir quatro perguntas para saber se a agência corresponde com sua 

procura de prestação de serviços. Deve ser questionado conforme Sant’anna (2002: p. 242), 

 possui a agência uma compreensão intuitiva do negócio? Toda agência versátil e 

sensível pode chegar ao entendimento intelectual de um negócio através do estudo 

de suas logísticas, mas, se não possuir compreensão para com ele como um todo, a 

consecução de um trabalho correto parte da agência se torna árdua e as relações 

entre as partes um tanto quanto difíceis. Tem a agência pessoal suficiente num alto 

nível de talento e experiência? Muitas agências possuem alguns poucos elementos 

de primeira classe e  um número relativamente alto de talentos de segunda classe. 

Como cliente potencial de uma agência, o anunciante deseja ficar satisfatoriamente 

convencido de que ela possui talento em profundidade e de que uma ponderável 

proporção destes elementos estará pessoal e intimamente envolvida com seu 

negócio. As pessoas que estão fazendo a apresentação da agência são as mesmas que 
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realmente trabalharão na conta?  Algumas pessoas são especialmente aptas como 

apresentadoras e são elas que normalmente conduzem perfeitamente os 

entendimentos com um novo cliente. Depois disso, dificilmente serão vistas 

novamente porque, muitas naturalmente, estarão ocupadas em fazer novas 

apresentações para outros clientes. Penso que, como cliente potencial, devo ver 

também a equipe de trabalho, além dos apresentadores. Gosto desse pessoal? 

Respeito-os? Posso confiar? Em outras palavras, quais as chances que teremos de 

trabalhar bem e construtivamente, juntos, porque - não importa qual a dimensão com 

que a agência se apóie em outros critérios – se não existir um genuíno e mútuo 

entendimento, o relacionamento nunca poderá ser produtivob. 

     

As questões esclarecidas dão a confiança que a empresa precisa para deixar sua 

imagem nas mãos de quem entende de propaganda, a agência e seus publicitários. A formação 

técnica dos publicitários deixa bem clara a capacidade de estudo, organização, visão, 

estratégias de propaganda para aconselhar o cliente a melhor forma de abordar o seu público-

alvo, colocando em evidência o que se vende, produto ou serviço, e o melhor resultado é a 

procura pelo consumidor. Estando em qualquer parte do mundo, como no Brasil, onde temos 

uma publicidade respeitada pela qualidade, criatividade e eficácia, somos bombardeados 

diariamente por propagandas em diferentes formas, em diferentes cores despertando nossos 

sentidos como: visão, audição, olfato, tato e até mesmo o paladar, tudo mexe com as pessoas e 

leva a alguma reação curiosa provocando o desejo. Estamos sempre comprando através do 

que vemos ou sentimos na propaganda, sem dúvida, é uma forma necessária de estar vivo no 

mercado competitivo apresentando o que está à venda.  

Para cada momento existem variadas formas de se anunciar, como o uso de datas 

especiais lançando promoções irresistíveis, nova linha de produtos segmentados em cada 

necessidade do cliente, aproveitar algum acontecimento recente e novas tendências de 

mercado, não deixando passar uma ótima oportunidade de investir em propaganda. Usar a 

força e mostrar com convicção a realização do que foi prometido. Muitas oportunidades 

aparecem através da satisfação do cliente, que prova ou usa o que foi oferecido, e junto traz o 

que melhor se pode esperar. O comentário de que realizaram o que buscavam transmitindo 

isso para seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, espontaneamente vão falando das 

suas experiências transformando a novidade em curiosidade para quem quiser experimentar. É 

assim que se realiza o aumento do fluxo de consumidores dentro de qualquer empresa: as 

pessoas, rapidamente ou aos poucos, vão descobrindo novas e interessantes mercadorias que, 

para eles, incrivelmente funcionam e dão resultados positivos. Isso cativa novos clientes a 

usar o que realmente funciona, transparecendo a felicidade e a satisfação. 

Esta resposta, através da satisfação do cliente, sem dúvida, vem da boa comunicação e, 

para ser mais preciso, do investimento na boa propaganda, uma arma que não pode ficar de 
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lado. Ela leva a empresa para dentro da casa do cliente, para dentro de sua vida, dos seus 

costumes, familiariza-se e conquista o respeito. A propaganda entra através da televisão, dos 

jornais, do rádio, da internet, nas revistas, está estampada nas ruas por banners, cartazes, 

faixas, outdoors, painéis eletrônicos, em automóveis adesivados. Seja ela parada ou em 

movimento, causando ou não interatividade, sempre estará rodeando a sociedade com um alto 

grau de informação de diferentes produtos em diferentes locais e oportunidades.  

Assim se propagam as idéias, vindas de uma relação de confiança entre cliente e 

agência, onde surgem com qualidade e resultados positivos. A agência estuda para que se 

encontrem as melhores formas de usar os veículos certos com os melhores aproveitamentos. 

O melhor resultado é estar na mídia, assunto que abordaremos no próximo item.   

 

 Mídia  

 

 Para que a propaganda possa ser divulgada, ela precisa percorrer um caminho e chegar 

até o consumidor, ela precisa ser lançada na mídia. A mídia, como cita Muniz (2004: p 14) “é 

associada a meios de comunicação de massa, pois a expressão deriva do latim “medium”, que 

significa meios. Por isso é usada para designar o conjunto de veículos de comunicação”. A 

mídia tradicional é composta de duas partes: a mídia eletrônica, veiculada na televisão e no 

rádio; e a mídia impressa, onde se encaixa o nosso caso, com veículos utilizados em uma 

campanha publicitária como revistas, jornais, periódicos e folders. Todo anúncio que será 

lançado na mídia é criado conforme a verba disponível para a campanha, o que merece o 

maior cuidado e profissionalismo. É imprescindível haver adequação editorial (texto) da 

campanha criada com o veículo a ser utilizado. Comprando a mídia certa, a propaganda 

alcança os objetivos do cliente atingindo o público-alvo e, conseqüentemente, o público 

secundário levando a uma propagação natural. Temos, na mídia, uma área técnica da 

propaganda, baseada em estudos e observações dos meios e veículos disponíveis, objetivando 

orientar e planejar a utilização mais apropriada dos veículos para tornar conhecida uma 

propaganda. Segundo Muniz (2004), uma campanha se baseia na freqüência, audiência, 

circulação, tiragem, duração, tipo de veículo, custo de inserção do anúncio e verifica a 

penetração do veículo escolhido junto ao público pretendido. 

 Um dos meios de comunicação e propaganda impressa mais utilizada é a revista 

conforme o Mídia Dados (2005), com publicação periódica que pode ser semanal, quinzenal, 
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mensal, bimestral; e segundo sua distribuição podem ter circulação nacional, regional ou 

internacional. A comercialização dos espaços podem ser Como cita Muniz (2004: p. 34)  

capa interna: qualquer uma das capas interiores de uma revista, também 

denominadas 2ª e 3ª capas. Tem maior preço de tabela do que as outras páginas 

internas. Contra capa: também chamada de 4ª capa. Seu preço é superior aos das 

capas internas, pois é a capa oposta à frontal de uma revista. Geralmente feita em 

volumes e negociada a médio e longo prazo. Dupla central: anúncio de página dupla. 

Anúncio com margem: não utiliza toda extensão do papel, não cobre todo espaço da 

página. Página júnior: espaço em revista que ocupa 2/2 a ¾ da página, circundado 

por matéria editorial, impede a colocação de outro anúncio na mesma página e custa 

menos que uma página comum. 

 

  É o conteúdo editorial da revista que determina o seu público e, conseqüentemente, o 

produto adequado a ser veiculado nela. A maioria das revistas são especializadas, abordam 

um determinado assunto como: moda, carro, decoração, animais, e as que chamamos de 

interesses gerais com a circulação podendo ser dirigida (ex: revistas técnicas), paga (venda 

em banca ou assinatura) e mista. Dentro das características temos como vantagens a 

possibilidade de divulgar diversos produtos, permite adequação de acordo com o público, a 

boa qualidade do papel apresentando melhor reprodução dos anúncios e qualidade na 

aparência. Já os textos podem ter mais conteúdo devido ao maior tempo disponível para a 

leitura e manuseio além de sua vida útil ser mais longa. A circulação do veículo é maior do 

que a tiragem, como exemplo: uma família em que um membro compra uma revista de 

conhecimentos gerais e esta passa por todos. Algumas possuem reparte regional, o que 

possibilita direcionar o assunto para determinada região, e ainda é possível utilizar como 

recurso os suplementos e cadernos especiais. Não podemos deixar de fora algumas limitações 

como o envio dos anúncios com certa antecedência, devido ao fechamento da edição, e tomar 

cuidado com o desperdício de verba quando a revista atingir outros locais além do desejado. 

 No mercado, conforme o Mídia Dados (2005), os títulos (revistas), bem sucedidos, são 

os que exploram melhor suas marcas inovando com atividades extra-páginas, com campanhas 

promocionais avaliando o anunciante a estabelecer um projeto de comunicação diferente num 

mercado muito competitivo. É compreensível que clientes forcem as empresas a criarem 

projetos diferentes saindo do comum, até mesmo incentivando uma melhor relação entre 

Publicitários e Jornalistas, como cita Ana Lúcia Diniz (dir. de publicidade da revista 

Símbolo), em entrevista ao Mídia dados (2005: p 238) “a editora tem procurado aproximar a 

redação do comercial, convidando os jornalistas a participar dos projetos publicitários, 

justamente para aprimorar ainda mais as iniciativas dessa natureza”.   

 É importante tomar cuidado para realizar um trabalho bem elaborado sem interferir na 

credibilidade da revista,  incentivar o crescimento dessa mídia, como diz Paulo Lima (dir. da 
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revista Trip), Mídia Dados (2005: p 238) “o que importa é a edição, a visão de quem vai fazer 

a seleção. Mais do que isso, o que precisamos debater é como fazer para que o meio seja mais 

útil e relevante para o País”.  

 As empresas de aviação, de certa forma, notaram essa importância inserindo revistas 

customizadas pela carência de meios de comunicação mais focados, abrindo mais tempo para 

elas conversarem com os clientes, mostrando como o meio é eficiente na hora de colocar o 

anúncio trabalhando com a imagem da marca. Conforme o Mídia Dados (2005: p 242) “ as 

empresa que estão investindo nas edições customizadas dão muito mais liberdade para o 

jornalismo. Como não estão presas ao mercado podem trabalhar melhor”. Ana Lúcia Diniz 

(dir. de publicidade da revista Símbolo), Mídia Dados (2005: p 242) “o grande diferencial do 

meio revista não é a quantidade, mas a qualificação”.  

 Observando revistas customizadas de empresas de aviação, podemos identificar 

características descritas a seguir: na revista da Airfrance temos uma capa conceitual baseada 

em mobílias modernas, passando uma idéia da cultura francesa devido às cores serem azul, 

branco e vermelho, com uma considerável parte da revista destinada a informações da 

empresa. A Aerolineas Argentinas possui uma identidade constante, mantendo a mesma 

formatação, com fotos na capa que divulgam paisagens de lugares, que estão incluídos em 

suas rotas, a  Gol linhas aéreas inteligentes traz como capa um artista, e, dentro mostra a vida 

de pessoas anônimas que viajam pela gol pelos quatro cantos do Brasil. Temos na revista de 

bordo da Varig, a Ícaro, informações gerais sobre cultura, saúde, novidades, experiências, 

histórias da aviação e, por fim, a revista de bordo da TAM.  

 A TAM, como qualquer empresa, vive em função de seus clientes, procurando agradar 

e desenvolver funções que realizem as necessidades e vontades do público, a empresa tem 

muito cuidado com o que proporciona em seus serviços. Todos os contatos feitos desde os 

fornecedores, passando pelos funcionários e chegando aos passageiros desenvolve um 

respeito mútuo que dá credibilidade para que as relações se estabeleçam e se tornem cada vez 

mais sólida. A empresa quando cuida da sua administração, zela pelo bom funcionamento das 

demais áreas e setores, organização na sua logística, atenção a informações dadas a um cliente 

que necessita esclarecer alguma dúvida, ajuda na solução de problemas, de trocas, cria postos 

de telefonia 24 horas, dá atenção, mantém sempre contato com o cliente querendo saber como 

a empresa está desempenhando suas funções. A palavra mais adequada para isto é cuidado, o 

mundo vai desenvolvendo rapidamente muitas funções com ferramentas novas ou 
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reestruturadas para contribuir com o desenvolvimento de grupos, corporações, seja em 

tecnologia ou em relações humanas.   

 

 

 

 

 

Marca e Segmentação 

 2.1 Marca  

 A empresa tem que saber quem vai trabalhar no mercado. Na criação de um nome, de 

uma marca, são despejadas milhares de boas ações, intenções, idéias em busca de soluções 

para serem oferecidas ao seu público. Aqui se cria uma identidade parecida com a nossa, 

imaginem a semelhança como uma carteira de identidade, temos um rosto com determinadas 

características pessoais que mudam conforme o tempo como: a cor do cabelo, o comprimento, 

o sorriso, a textura da pele. Para Kapferer (2003) a criação de uma identidade vem por meio 

de um projeto e de uma visão, ou como para Kotler (2003) marca pode ser qualquer rótulo 

que envolva associações e significados. Dentro deste projeto e desta visão, estão incluídas 

cinco questões que precisam estar esclarecidas para que a identidade realmente exista, que 

segundo Kapferer (2003: p84) são: 

“Sua visão, seu projeto, sua necessidade imperiosa? Sua diferença? (posicionamento), sua 

permanência? Seus valores? Sinais para seu reconhecimento?” 

 As respostas vêm de dentro da empresa, pois ela quem vai decidir como levantar e 

estruturar sua marca em cima de investigações sobre a sua base, do que a compõe. Para 

Kapferer (2003), não cabe ao público dizer o que deve ser a marca, ter sua própria identidade. 

Para nós, fica clara esta colocação por pensarmos passo a passo a criação de uma empresa, o 

empenho na estrutura física, a busca de mão-de-obra qualificada, os cuidados na 

administração, etapas que vêm de um crescimento e desenvolvimento para oferecer melhores 

serviços, melhores produtos baseados em cima dos interesses dos clientes. O 

aperfeiçoamento, no trabalho, gera, conseqüentemente, o desenvolvimento pessoal, as 

relações entre os públicos, fatores que incluem o aprendizado da convivência respeitando 

espaços e opiniões. Muitas empresas que conseguem um grande crescimento em seus 

mercados respeitam os funcionários, elogiam e os fazem crescer por merecimento. A resposta 
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é evidente nos comentários que a família empresarial transporta para fora do ambiente de 

trabalho ajudando a construir uma imagem. 

 Aqui abordamos duas questões que começam na empresa e chegam ao consumidor, o 

que seria a aplicação da imagem e a conseqüência da identidade. Conforme Kapferer (2003: 

p86)  

A imagem é um conceito de recepção. Os estudos da imagem tratam da maneira pela 

qual certos públicos concebem um produto, uma marca, um político, uma empresa, 

um País. A imagem trata da maneira pela qual esse público decodifica o conjunto de 

símbolos provenientes dos produtos, dos serviços e das comunicações emitidas pela 

marca. A identidade é um conceito de emissão. Trata-se de especificar o sentido, o 

projeto, a concepção que  a marca tem de si mesma. 

  

Muitas empresas sabem de onde vem e decidem onde querem chegar, levando junto 

todo o tipo de informação sobre sua história e as modificações que se fez, depositando na 

marca a exata imagem que pretendem passar, pois a identidade precede a imagem que o 

consumidor terá. Nessa visão do consumidor, aliamos à marca a definição do posicionamento 

que seria estabelecer a qual categoria de produto ou serviço se quer estar ligado e definir qual 

a diferença essencial, a razão de ser da marca, comparada a outras da mesma categoria. O 

incrível é como se consegue depositar valor em cima de uma marca, valores estes de respeito, 

atenção, solução de problemas, esclarecimento de dúvidas e qualidade, de comprometimento 

com o cliente. 

A vantagem de cumprir as características oferecidas vem exposta na escolha do 

consumidor, que aparece atrás do seu produto, porque sabe que funciona, que o serviço é 

adequado e certificado por que usa e sai satisfeito. A informação do cliente vem através dos 

amigos que tiveram experiências muito agradáveis, vem através da adequação da propaganda 

aos meios e veículos produzidos por profissionais competentes como publicitários, relações 

públicas, jornalistas, com contratos firmados em cima de patrocínios bem elaborados, eventos 

que tenham a ver com o papel da empresa, introdução e defesa de causas sociais e ações 

estruturadas em cima da realidade do mercado. 

A organização da divulgação da marca, através dos meios mais adequados, traz o 

poder ao nome da empresa e busca perpetuar todos os fatores que levam a ter qualidade no 

que oferece. Para Kapferer (2003), o que leva uma marca a se perpetuar é a superação. 

Estamos acostumados a ver grandes marcas do tempo de nossas avós e isso se deve a 

superação no mercado, pois, ao mesmo tempo em que enxergamos marcas sobrevivendo 

décadas e mais décadas, observamos outras durarem meses. O crescimento vem de adaptações 

e inovações lançadas para acompanhar o desenvolvimento da sociedade em cima de 
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modismos e tendências que movem multidões, estas ações são jogadas com criatividade e 

conduzem o empreendimento à solução de problemas, lançando novas visões para enfrentar o 

futuro das negociações e novos investimentos. 

A diferença do crescimento da marca pode estar no tratamento que donos e diretores 

estabelecem com o que tem nas mãos, como por exemplo o que cita Kotler (2003: p120) 

muitos gerentes de marca se concentram nos incentivos racionais do tipo 

características da marca, preço e promoção de vendas, que pouco contribuem para o 

cultivo do relacionamento marca-consumidor. As grandes marcas trabalham mais 

com as emoções. E, no futuro, as melhores marcas demonstrarão responsabilidade 

social – um interesse zeloso pelas pessoas e pelo interesse do mundo. 

 

O autor cita um grande movimento que já vem acontecendo entre as grandes empresas, 

o cuidado através da responsabilidade social. Vemos ações constantemente na televisão com 

interesse de preservação ambiental, ecológica, envolvendo a fauna e a flora e, regionalmente a 

adoção de espaços sociais através de empresas que administram e conservam reservas de 

proteção ambiental e lazer. O retorno vem através de ações que estabeleçam benefícios para 

ambas as partes como empresa e sociedade, valorizando o bom desenvolvimento e equilíbrio 

social. Tudo vem agrupado na comunicação, uma arma que a marca usa para estar em 

evidência diante da concorrência, mostra os detalhes mais escondidos quando umas querem 

parecer com as outras, uma arma que necessita de investimento em pesquisa e 

desenvolvimento para conquistar uma audiência cada vez maior. 

Embora venhamos falando direto da marca precisamos entender que as comunicações 

não se resumem só a ela, pois toda a instituição, os produtos e a empresa também fazem parte 

dela. Para Kotler (2003), quando a marca é bem-sucedida, a empresa tem interesse em 

estender o nome da marca para outros produtos de mesma categoria só que, às vezes, isto 

pode ser meio complicado. O público pode confundir algo novo com mais coisas do mesmo. 

A melhor escolha seria atribuir um novo nome ao produto ao invés de explorar o nome da 

empresa com toda sua bagagem, como exemplo, a Levis não batizou suas novas calças de 

Levis cotton e, sim, de Dockers. A criação de novo nome de marca oferece mais 

oportunidades para o desenvolvimento e disseminação de uma nova idéia como meio de 

conquistar e chamar mais a atenção da mídia, isto sim é uma oportunidade para se usar o 

espaço da comunicação buscando credibilidade.  

A idéia de se dar um novo nome para um novo produto de uma mesma marca é 

interessante pelo fato de uma nova idéia chamar mais a atenção, mas toda regra tem uma 

exceção, como no caso da empresa TAM, que trabalha com a extensão do seu nome em 

quatro grupos como: a TAM viagens, que é a operadora de viagens oferecendo pacotes 
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completos desde 1998, a TAM Mercosur, que opera desde 1996 quando a empresa adquiriu 

junto ao governo do Paraguai 80% da empresa LAPSA, passando a fazer vôos internacionais, 

a TAM Express, uma unidade de cargas da empresa que atua em mais de 46 aeroportos e a 

TAM jatos, fundada em 1961 prestando serviços de taxi aéreo. Creio que este é um exemplo 

de empresa que expressa com clareza seus valores básicos através de sua visão: “trabalhar 

com o espírito de servir faz as pessoas mais felizes” e de sua missão: “ser a companhia aérea 

preferida das pessoas, com alegria, criatividade, respeito e responsabilidade.  

Essa atenção em servir as pessoas, leva a empresa a oferecer uma forma diferente de 

se comunicar com os passageiros, mas não da forma tradicional com telefonistas e, sim, 

através de materiais diferentes como a revista de bordo TAM magazine. Uma forma mais fácil 

de oferecer ao passageiro conforto, carinho, deixar à vontade em um momento de extrema 

concentração, a leitura. Uma forma de estar mais perto do público, transmitindo informações 

das mais diversas e de uma forma descontraída. Muitas vezes, o passageiro gosta de estar 

quieto, na sua poltrona, sem ser incomodado e a empresa que se presa entende as vontades de 

seu cliente. 

Já falamos de empresas que oferecem produtos, mas no nosso caso a empresa oferece 

um serviço de transporte aéreo para um público exigente, e por isso, no nosso próximo 

capítulo vamos falar da forma que a empresa tem de se comunicar por matérias atraentes, 

dicas de viagens e restaurantes, informações sobre hotéis, e o mais importante, as informações 

que a empresa passa para o que tem de maior valor, seus passageiros e fiéis consumidores 

através da revista de bordo TAM Magazine. 

 

2.2 Um pouco da TAM 

Conforme o site da TAM, é uma companhia que, por meio de suas subsidiárias 

operacionais TAM Linhas Aéreas e TAM Mercosur, presta serviços de transporte aéreo 

regular no Brasil e no exterior. A Companhia é líder no mercado doméstico de aviação, com 

uma participação de 46,1% no mercado doméstico em dezembro de 2005, medido em RPKs, 

conforme dados do DAC- Departamento de Aviação Civil. 

A TAM cobre toda a extensão do território nacional, atendendo o maior número de 

destinos no Brasil e operando linhas regulares de transporte aéreo de passageiros e cargas para 

48 cidades, além de outros 27 destinos nacionais que atinge por meio de alianças regionais 

com outras companhias aéreas. A TAM atende diretamente, ainda, sete destinos 
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internacionais e fornece conexões para diversos outros destinos fora do Brasil por meio de 

acordos comerciais com a American Airlines, Air France e outras.  

A Companhia oferece maior conveniência aos seus passageiros em termos de 

freqüência e vôos diretos entre os principais aeroportos a preços competitivos. Em 2006, a 

TAM transportou aproximadamente 25 milhões de passageiros em vôos domésticos e 

aproximadamente, 1,8 milhão de passageiros, em vôos internacionais. 

Com o objetivo de atender a demanda do mercado brasileiro, A TAM atendeu 

primordialmente o mercado executivo, mas também desenvolveu atividades de turismo, lazer 

e cargas como complemento de suas atividades, visando ao melhor aproveitamento de suas 

aeronaves. A Companhia opera atualmente com uma frota de 100 aeronaves arrendadas, 

composta, predominantemente, por 78 aeronaves Airbus, modelos A330, A320 e A319, 2 

MD11, bem como aeronaves modelo Fokker 100 e conta atualmente com 9.669 funcionários.  

Estratégia 

 A prioridade estratégica da TAM é consolidar e ampliar a liderança no mercado 

doméstico de passageiros, obtendo alta rentabilidade. Busca-se essa meta por meio da oferta 

de serviços com relação valor-preço superior, da continuidade da redução de custos e do 

melhor aproveitamento do capital empregado. 

 

TAM MÍDIA 

 A TAM é uma empresa que tem uma grande visão de como trabalhar com a 

propaganda, não só cuidando da sua própria marca, mas mostrando a outros investidores a 

capacidade de se comunicar com o público que está dentro de suas aeronaves. Conforme a 

empresa, o perfil do seu cliente é formado por 68% de homens e 32% de mulheres com maior 

faixa etária entre 30 e 45 anos onde 56% são empresários e executivos da classe A e B. Para 

facilitar o contato de outras empresas com o público que utiliza seus serviços, a TAM 

proporciona um kit de mídia em que oferece diferentes formas de utilizar o espaço interno dos 

aviões. 

 Segundo a empresa, ela transporta mais de 25 milhões de passageiros por ano, com 

um perfil de alto poder de decisão e consumo, o que torna seu kit interessante e com baixa 

dispersão. 
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No kit contém: 

A revista TAM kids e Passatempo TAM. A TAM Kids é a revista para as crianças a 

bordo das aeronaves TAM em vôos nacionais e internacionais. Como um filhote da TAM 

Magazine, a publicação segue o mesmo padrão de qualidade, com conteúdo e projeto gráfico 

atraentes, qualificados e educativos. TAM Kids é extremamente visual, com ilustrações e 

personagens do universo infantil e tem a função de entreter as crianças durante o vôo, 

agregando um conteúdo interessante com cultura, comportamento e informação. 

A Passatempo TAM é uma publicação customizada, produzida pela Ediouro- 

Coquetel, que conta com informações e curiosidades sobre a TAM e aviação em geral. A 

revista é um mix de passatempos: palavras cruzadas, criptograma, caça-palavras, jogo dos 

erros e Sudoku (jogo de números). A revista Passatempo é mais que palavras cruzadas, pois 

além de estimular um pensamento lógico e racional, serve como forma de entretenimento com 

inteligência e informação para todas as idades. 

TV TAM. Em formato de revista eletrônica, o TAM Magazine traz matérias atuais e 

variadas sobre esportes, viagens, entretenimento, cultura, gastronomia, entre outros. São 

quatro programas diferentes exibidos rotativamente, para que o passageiro encontre sempre 

uma novidade a cada vôo. Além da programação customizada produzida pela Spring, matérias 

premiadas do Fantástico, programas de entretenimento da Rede Globo, desenhos animados 

clássicos, programas de humor e videoclipes também compõem o TAM Magazine. 

Vídeo de Segurança. Após as informações do Vídeo de Segurança, a TAM reserva 

um break especial para a veiculação de comerciais avulsos. 

No Merchandising TAM oferece três formas de veicular propaganda: 

Apoio de Cabeça. (Cabeçote). O Cabeçote é o tecido que reveste o apoio de cabeça 

das poltronas. O espaço para inserção publicitária está localizado atrás do apoio de cabeça, 

mantendo a mensagem exposta em frente aos passageiros durante todo o vôo. As artes 

deverão ser aprovadas pela TAM Linhas Aéreas. 

Adesivo de Mesa. O adesivo fica exposto na parte externa da mesa, garantindo a 

visibilidade da marca durante todo o vôo. É permitida a adesivagem de três artes diferentes, o 

que permite uma criação mais elaborada. As artes deverão ser aprovadas pela TAM Linhas 

Aéreas. 

Adesivo de Trolley. O trolley é o carrinho para o serviço de bordo de alimentação e 

bebidas. Durante o vôo, dois trolleys circulam nos corredores da aeronave e os adesivos 
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ficam expostos para a visualização dos passageiros em ambos lados. As artes deverão ser 

aprovadas pela TAM Linhas Aéreas. 

A empresa oferece ações promocionais como: 

Sorteio Promocional.Durante o serviço de bordo, a comissária realiza o sorteio de um 

produto ou benefício entre os passageiros. Esta ação contempla um speech de 20” sobre o 

produto ou marca. 

Sampling. Todos os passageiros são contemplados com um benefício: folder, brinde, 

voucher  no embarque, desembarque ou durante o serviço de bordo. 

Speech Mensagem de até 20”, transmitida ao vivo pela comissária de bordo, quando a maioria 

dos passageiros está atenta às informações de bordo, tornando a dispersão mínima. 

 Depois desta demonstração da capacidade da empresa trabalhar bem sua marca e 

colaborar com a inserção de novas empresas, chegamos ao nosso objeto de estudo, a revista 

TAM Magazine que tem como característica divulgar no seu material, editorial  

entretenimento e informação a bordo dos vôos da TAM. Mensalmente, a publicação traz 

personalidades, turismo, gastronomia, cultura, comportamento entre outros temas 

relacionados ao universo do passageiro TAM. Com linguagem leve e envolvente, aliada a um 

projeto gráfico e fotográfico bastante atrativo, a revista é perfeita para leitura a bordo.  

 Essa atração a torna perfeita para a leitura a bordo e colabora com o comportamento 

do passageiro que, muitas vezes, não se sente à vontade dentro dos vôos devido ao medo do 

transporte.  

Podemos perceber a qualidade como a abrangência: em vôos nacionais e 

internacionais (Paris, Londres, Milão, Miami, Nova York, Buenos Aires e Santiago do Chile). 

Com uma tiragem de 120.000 exemplares editados em português e inglês, disponibiliza a 

revista somente a bordo das aeronaves a partir do 1º dia de cada mês, com periodicidade 

mensal. 

Outras características que mostram sua qualidade está no material utilizado como o 

papel couchê 150 gramas e verniz UV para a confecção da capa e 90 gramas para a impressão 

do miolo da revista. A empresa que se interessar pela mídia customizada e resolver veicular 

sua marca tema possibilidade de utilizar quatro formatos. A página dupla com dimensões de 

41 x 27,5 cm, a página simples com 20,7 x 27,5 cm, a meia página com 20,5 x 13,75 cm e 1/3 

de página com dimensões de 6,5 x 27,5 cm. 

Como percebemos a revista de bordo TAM Magazine é de grande qualidade para 

público seleto; analisaremos as respostas sobre essa mídia customizada que vem para chegar 
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mais perto dos clientes, dando mais esclarecimentos sobre diversos assuntos e, 

principalmente, mostrar os benefícios e qualidades da empresa. 

 

3 Metodologia 

3.1 Procedimentos metodológicos  

 Para desenvolver o trabalho, é preciso descobrir um caminho possível de ser 

percorrido, escolher um método. Conforme Minayo (1994, p.16) “entendemos por 

metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Neste 

sentido a metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias e está sempre referida a 

elas”. Inclui um conjunto de técnicas que possibilitam criar formas de abordagem junto com a 

criatividade do investigador e adquirir mais informações na aplicação da pesquisa. 

 Conforme Gil (1995, p.43) pesquisa “é o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. Esta definição 

torna possível obter novos conhecimentos no campo da realidade social.  

Para Gil (1995), a pesquisa pode vir de uma razão intelectual, pelo simples desejo de 

conhecer algo por querer conhecer. Essa vontade individual que dá impulso para a busca de 

respostas sobre trabalhos que dão resultado ou não, mas não entendemos por que. Dentro da 

pesquisa descobrimos que ela é dividida em três níveis como: pesquisas exploratórias, 

pesquisas descritivas, e a que se detém este trabalho, as pesquisas explicativas. Conforme Gil 

(1995, p. 46) 

Pesquisa explicativa tem como preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este é o tipo de 

pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 

porquê das coisas. 

 

 Diante da pesquisa explicativa realizaremos um levantamento através de um 

questionário, o qual Gil (1995, p.124) “define como técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc”. 

 O levantamento da nossa pesquisa irá abordar o material produzido pela editora Spring 

para a empresa de aviação TAM. É interessante ressaltar que a empresa possui um material 

impresso muito bem elaborado e atrás da busca por um objeto de estudo descobrimos que 

dentro das aeronaves existem 4 segmentos de leitura sendo: a revista TAM Kids, a 
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passatempo TAM (produzida pela Ediouro), boletim bússola (produzida pela Reuters) e o 

nosso objeto de estudo TAM Magazine. 

 A arrecadação do material e de informações começou em junho de 2007 por meio de 

contatos realizados através de telefonemas diretamente com a empresa por linhas gratuitas. O 

atendimento foi realizado por telefonistas prestadoras de serviços para a TAM, as quais 

desempenham muito bem seu papel por mostrarem estar muito bem treinadas e informadas 

sobre a empresa. A atenção dos funcionários demonstrou o profissionalismo e a seriedade na 

hora de explicar o que pode ser realizado através da TAM, além de informações sobre seus 

serviços, e direcionamento para as áreas de cada departamento indicando o contato adequado. 

O site possui um grande número de informações sobre a empresa, sua história, os serviços 

oferecidos, os tipos de aeronaves e algumas curiosidades para o público que quer saber mais 

usando a internet ou como no nosso caso descobrir mais coisas sobre a revista. 

 Através da revista de bordo TAM magazine será realizada uma pesquisa bibliográfica 

analisando seus maiores anunciantes. Nesta fase reuniremos seus contatos para enviar um 

questionário e arquivos via e-mail para estas empresas, no mês de outubro.  

 A pesquisa teve inicio no dia 22 de outubro de 2007 com a intenção de manter um 

contato com as empresas e arrecadar o que poderia ser importante em relação à mídia 

escolhida pelas empresas para veicular suas marcas, transformar suas idéias e serviços em 

informação para o público. Com formatos semelhantes aos dos títulos por assinatura e os 

preços também aproximados começamos a buscar quais os motivos que moviam a anunciar 

neste título customizado. Dentro desta indagação acabamos com a elaboração de 4 perguntas 

como: 

1- O que os leva a anunciar na revista TAM Magazine? 

 2- Qual a expectativa da empresa sobre a revista? 

 3- Há quanto tempo anunciam? 

 4- A empresa tem qual tipo de retorno dos clientes que viram o anúncio? 

 

A análise foi feita em cima das revistas de bordo TAM Magazine dos meses de março, 

abril, maio, junho, julho e agosto de 2007, mais outros exemplares aleatórios consultados no 

formato digital através da página www.tam.com.br no item “institucional”. Os exemplares 

adquiridos vieram através de amigos e parentes que viajam freqüentemente pela empresa e 

outros pelo pedido formal à central de atendimento da TAM que nos enviaram cordialmente. 

http://www.tam.com.br/
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Após juntarmos os títulos passamos a observar as empresas anunciantes e encontramos 

mais de 50 marcas expondo seus produtos e serviços na revista customizada, uma grande 

variedade, como exemplo: bancos, seguradoras, eletrônicos, móveis, sapatos, escola superior, 

hotéis, cerveja, emissora de TV entre outros. Muitas marcas conhecidas mundialmente com 

grande reconhecimento de mercado. O objetivo foi perceber quais os anunciantes estão 

freqüentemente expondo a marca através da revista customizada TAM Magazine e aplicar o 

questionário mostrado na parte anterior.  

 O questionário foi enviado às empresas através da internet via e-mail na qual entramos 

nos endereços de suas páginas conseguindo a troca de informação pelo link contato e muitas 

oferecem uma variedade de itens para esclarecer qualquer tipo de dúvidas. Outras umas até 

possuem o espaço para pesquisas acadêmicas o que facilita o contato e a aquisição de 

informação. Junto com as questões foi redigido um texto identificando a função do trabalho 

acadêmico para que os contatos das empresas tivessem segurança para responder. Foi tudo 

identificado com nome, telefone, e-mail e através de qual instituição estávamos aplicando esta 

pesquisa. Aqui começamos a explorar as respostas das empresas que haviam anunciado com 

mais freqüência como: Mapfre Seguros, Lemans Rent a Car, Hcor (Hospital do Coração), 

Churrascaria Vento Aragano, Churrascaria Fogo de Chão, Megamídia, Movida Rent a Car, 

Sofá e Companhia, Ibep Gráfica, Localiza e Visa. 

 O questionário foi enviado para um total de onze empresas, sendo que seis empresas 

anunciaram em um mês a mais do que as outras. Pensando na possibilidade de não haver 

interesse por algumas empresas pelo material enviado, por direcionar o questionário também 

as outras empresas com esta pequena diferença de tempo para facilitar nossa pesquisa e 

proporcionar um trabalho mais completo.  

  Atualmente a facilidade da internet permite o contato direto com as empresas de 

diversos lugares do País. Normalmente no material enviado as questões são diretamente 

enviadas aos departamentos de comunicação, mais precisamente ao departamento de 

marketing. Ao trocar informação os atendentes transparecem uma relação de amizade, o que 

demonstra o interesse das empresas em tratar bem seus clientes e esclarecer suas dúvidas. Por 

mais que não ocupe seus serviços esta atenção demonstra o preparo para lidar com o público 

potencial ou não. Alguns atendentes desejam boa sorte na conclusão do trabalho, e outras 

pedem para que enviem o trabalho quando finalizado para descobrir o resultado em relação à 

revista de Bordo TAM Magazine. Imagino que este interesse deve-se a curiosidade sobre a 

pesquisa, proporcionando o entendimento do que as outras empresas estão relatando sobre a 
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mídia que estão investindo, as respostas podem ter grande interesse para ajudar no rumo que 

os investimentos destes podem tomar. 

 Após o periodo de envio dos questionários e contato com as empresas, começamos a 

reunir todos os questionários respondidos pelas para realizar a análise em cima de suas 

respostas e esclarecer as nossas dúvidas sobre seus investimentos na mídia impressa - a 

revista de bordo TAM Magazine. 

 Com base neste material criaremos a estrutura do nosso objeto de estudo, buscando 

informações que otimizem a realização de um bom trabalho. 

 

3.2 Análise dos Dados 

A análise dos daods foi realizada apartir das respostas do questionário, elaborados por 

cada empresa integrante da pesquisa. Vale ressaltar a importância destas respostas e esclarecer 

que o contato foi feito com 11 empresas anunciantes na revista de bordo TAM Magazine, mas  

apenas sete (7) responderam as questões de nosso interesse. Obviamente esperávamos que o 

número de empresas que enviariam as respostas fosse maior. Em alguns casos, as questões  

foram reenviadas, juntamente com a identificação da universidade, do curso, do semestre e o 

motivo do trabalho, porém não fomos atendidos.  

Dentre as respostas recebidas através das perguntas: 1- o que os leva a anunciar na revista 

TAM Magazine? 2- Qual a expectativa da empresa sobre a revista? 3- Há quanto tempo 

anunciam? 4- A empresa tem qual tipo de retorno dos clientes que viram o anúncio?  Estão as 

das empresas Megamídia group, Hospital do Coração (Hcor), Movida rent a car, Sofá & 

Companhia, Localiza, Mapfre Seguros e Visa, das quais falaremos através de suas respostas.  

 

1- Megamídia Group  

A empresa Megamídia group atua no mercado nacional há 14 anos. Através de Celso, 

contato da empresa, descobrimos que o Megamídia Group é um grupo de comunicação que 

oferece com criatividade soluções customizadas e inovadoras para o mercado empresarial e 

tem se destacado na criação de ferramentas que fortalecem a estratégia de comunicação das 

empresas. Atua em projetos nas áreas de TV, Rádio, Mídia Impressa, Treinamento, Web-

Softwares, Mídia em ponto de venda, consultoria e gestão em comunicação. Oferece um 

material com a qualidade desejada pelos empresários para que possam incluir em suas 

empresas programas de comunicação desenvolvendo a eficácia de treinamento e segurança 

interna capacitando os funcionários para desempenharem suas funções profissionalmente.  
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A resposta da empresa em relação à pergunta 1 foi de que o que os leva a anunciar na 

revista é o perfil dos leitores, demonstrando o conhecimento da Megamídia sobre o veículo 

que estão anunciando, pois o público da empresa TAM é formado de 56% de empresários, 

onde, dentro do motivo de viagem, 80% estão a trabalho. Observa-se a combinação do serviço 

prestado pelo Megamídia group com o seu público-alvo, ambos estão direcionados para o 

mercado empresarial, não deixando fugir suas inserções - um investimento bem colocado com 

público bem definido.  

A definição do público mostra que o objetivo da empresa em atingir seus clientes é 

claro por saberem onde estão incluindo sua propaganda, aos olhos do consumidor que compra 

determinado produto ou serviço quando vê e sente-se atraído. A visão da empresa também na 

questão 2, tem como expectativa da revista consolidar a marca Megamídia group e vender 

soluções propostas para empresas que estejam interessadas em algum dos serviços do grupo. 

Embora a empresa tenha 14 anos de mercado brasileiro, a relação de investimento da mídia de 

bordo é relativamente recente, pois na questão 3, eles revelam que há um ano na revista TAM 

Magazine. Do nosso ponto de vista poderiam estar a mais tempo investindo neste meio devido 

ao público desejado, além de aumentar o retorno, apesar de estarem no caminho certo. 

A respeito do retorno, na questão 4, a empresa deixa claro como recebe as respostas do 

investimento em inserções desta mídia, através de negócios e imagem. Negócios porque 

conseqüentemente os seus contratos visam o mundo empresarial e as corporações que visam a 

Megamídia group através dos executivos que utilizam o transporte aéreo da TAM. Aliado aos 

negócios, está a imagem da empresa, lançada e consolidada por indicações e indagações sobre 

o serviço que presta Muitos empresários, leitores das revistas mantêm contatos e troca de 

informações em busca de bons fornecedores, auxiliando no fortalecimento da imagem. 

Certamente, o trabalho prestado para outras empresas reflete na aquisição e na prospecção de 

novos clientes, no fechamento de novos contratos, sendo um espelho que reflete 

positivamente, caso a empresa saiba levar adiante sua boa imagem, ampliando negócios e 

visões para curto, médio ou longo prazo. 

 

2- Hospital do Coração – Hcor 

O primeiro contato estabelecido com o Hcor foi através da senhora Fátima Fecchio, 

funcionária do hospital da área de marketing e comunicação. No, início achamos que não 

iríamos obter sucesso com o questionário enviado, pois foi o primeiro contato a não 

responder,  retornando o e-mail enviado, e pedindo a comprovação de que nosso trabalho era 
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realmente acadêmico, ou seja, tivemos que enviar um ofício através do coordenador do curso 

para obter as respostas. Com havia sido solicitado, fomos até a coordenação para a elaboração 

ao ofício, o qual foi enviado para a senhora Fátima Fecchio, funcionária do hospital do 

coração. Para nossa surpresa, recebemos as respostas aproximadamente uma hora depois com 

todos os dados que pedimos. 

O Hcor é o Hospital do coração localizado na cidade de São Paulo. Faz parte de uma 

longa história que começou através da Associação Sanatório Sírio a qual criou uma extensão 

que fosse especialista em cirurgias torácicas. No segundo momento o contato foi estabelecido 

através do Senhor Celso Piva, gerente de marketing e comunicação do Hcor, o qual 

encaminhou as respostas. 

Diante dos investimentos feitos na revista de bordo TAM Magazine, referente à questão 1, 

o que os levou a anunciar na revista foi uma relação custo benefício muito interessante. Para o 

Hcor o conteúdo editorial da revista é muito bom e direcionado a um público qualificado, que 

costuma ser o mesmo alvo da instituição hospitalar. Conforme a resposta do Hcor, a revista de 

bordo da TAM possui um ótimo número na tiragem da revista, cerca de 120.000 exemplares. 

Para eles, estes diferenciais, aliados ao tempo que os passageiros passam nas aeronaves, 

proporcionam maior tempo de leitura e atenção ao conteúdo, levando o anunciante a obter 

maior resposta na sua comunicação. É interessante perceber essa relação custo benefício, 

comparado aos títulos por assinatura que circulam pelo Brasil. A instituição Hcor relata, na 

resposta ser uma vantagem. mesmo a diferença de investimento não sendo tão grande, mas o 

público é altamente definido e a percepção que o tempo ocioso dentro das aeronaves leva a 

uma procura por distração e a revista proporciona o contato direto com quem está anunciando 

e expondo sua marca para o público perceber.    

Na questão 2 temos uma visão muito interessante do Hcor. A expectativa da instituição 

sobre a revista é de constante melhoria no material editorial e crescimento de circulação. Uma 

resposta que de certa forma mostra a satisfação e espera que as revistas cheguem mais longe, 

como no caso, é expresso pela empresa que a revista só é distribuída dentro das aeronaves, 

mas de alguma forma podem crescer se for depositado grande crédito no veículo customizado. 

A procura e disputa por espaços entre as empresas interessadas nesse público pode, de fato, 

levar a edição da revista para uma melhoria e adaptações que favoreçam os seus anunciantes. 

O hospital, por acreditar na melhoria e desenvolvimento deste meio, explica, na questão 3, 

que vem anunciando há 2 anos na revista de bordo TAM Magazine. O sinal de resultado e 

retorno vem decorrente deste tempo de credibilidade no qual o investimento na mídia está 
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sendo bem aplicado e satisfazendo o anunciante. Neste momento pode-se aproveitar e entrar 

na questão 4, a respeito do retorno do hospital para os clientes que viram o anúncio. O 

interessante da abordagem é que os clientes foram cativados devido à linguagem transmitida 

no material veiculado, fazendo uma breve comparação com outros anúncios sobre a vida e 

saúde. A maioria cita o nome da doença de forma a deixar o leitor receoso com um medo 

relativo a partir da leitura exposta no texto, nas ferramentas usadas e nas novas técnicas. Para 

o Hcor, a saída foi utilizar mensagens freqüentes e respeitar o momento de leitura do 

passageiro, que, abordo de um avião, deseja mensagens agradáveis e importantes, e a 

instituição vem se destacando neste sentido por ter em mente a importância de falar de saúde 

e não de doenças. A instituição frisa, ainda, que muitos clientes comentam com os médicos e 

demais atendentes  sobre os anúncios do Hcor, sobre a idéia de passar o bem sem amedrontar 

as pessoas trazendo-as mais pra perto do hospital. Essa é uma estratégia que traz segurança e 

tranqüilidade para o paciente. Sem dúvida deve ser mais fácil atrair o público falando bem e 

de resultados positivos do que mostrar um lado que não dá certo, ou seja, o ideal é mostrar 

alegria e esperança e não enfatizar a tristeza e o pessimismo.  

 

3- Movida rent a car 

A Movida rent a car, é uma empresa que aluga carros de passeio. A própria empresa julga 

ser a mais nova frota do Brasil, oferecendo qualidade de serviços, tecnologia web de ponta 

com conteúdo, logística, rede, gestão da informação destinada à empresa. A Movida é única 

porque vai além, inova de maneira diferente e procura entender o que é importante para o 

cliente. O contato com a empresa foi estabelecido através da funcionária Marcela, a qual 

demonstrou muita atenção em atender nossas indagações. Foi objetiva ao responder a questão 

número 1, os motivos que os levam a anunciar na revista de bordo TAM Magazine é o fato de 

os públicos serem os mesmos. Pelos dados da TAM sabe-se que ocorre deivdo à 80% do 

motivo dos viajantes trabalho, e 56% dos passageiros são executivos e empresários. Assim  a 

realidade dos públicos e interesses se cruzarem de fato, e a Movida até possui um pacote 

corporativo que viabiliza para as empresas soluções em locação de veículos, facilitando a 

locomoção e aplicação de seus negócios. A empresa presta serviço de terceirização de frota, a 

qual disponibiliza carros sem que estas tenham que tirar algum veículo próprio de outras 

rotas, e para completar dispõe de um plano para pequenas e médias empresas, ou seja, a 

Movida é uma empresa totalmente voltada para o mercado empresarial o que justifica a 

divulgação de seus serviços na revista de bordo TAM Magazine. 
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A empresa Movida tem como público as pessoas que viajam a negócios e ou lazer e que 

podem necessitar da locação de veículos para locomover-se, e pelo fato da empresa TAM ter 

seu público incluído nas classes A e B, a Movida tem consciência de que é um público 

formador de opinião, gerando muito interesse pela empresa em manter sua marca na revista.  

Para manter sua marca aos olhos dos passageiros, a empresa já põe em questão nossa 

indagação número 2, a qual refere-se à expectativa da empresa sobre a revista. Para a Movida 

é a visibilidade e o conhecimento da marca pois irá completar um ano no final de 2007. este 

fato é importante em função da empresa ter um grande negócio em fase de crescimento 

visando o mercado empresarial. A Movida precisa lançar no mercado sua propaganda 

institucional, mostrar as opções de contratação dos serviços da locadora de carros. A empresa 

deve expor muito bem sua marca neste primeiro ano de vida ainda mais em cima de um 

material impresso muito bem elaborado, o qual deixa claro o público que está informando. 

A resposta 3 fortalece mais a decisão e visão da empresa sobre o público que está 

buscando, pois ela ressalva a exposição da marca da Movida na revista de bordo TAM 

Magazine desde a sua criação, em outubro de 2006, ou seja, quase um ano prestando serviço 

para o meio empresarial e, também, para pessoas que viajam a passeio. A oportunidade de 

fechar negócios é grande e a marca deve aparecer, ainda mais para o público certo. 

Para a Movida o maior retorno é o reconhecimento que a revista de bordo TAM Magazine 

proporciona à empresa, pelo fato de vários contratos de negócios terem sido fechados através 

deste meio. Algumas empresas interessadas no serviço ligavam e faziam reservas, mas com a 

exposição da marca as simples reservas viraram contratos de serviços, responsabilidade, 

confiança e um crescimento valorizando as relações e o trabalho realizado. A empresa 

Movida rent a car realizou um grande investimento na construção de toda sua estrutura e 

criação da frota para atender perfeitamente seus clientes do mundo empresarial, executivo e 

que estejam a passeio. Além deste investimento, dispõem seus serviços através da revista de 

bordo customizada pois acreditam em um futuro com maiores e novos contratos alugando 

carros, os quais possam resolver problemas para quem precisa locomover-se. 

 

4- Sofá & Companhia 

  A Sofá & Companhia é uma loja que trabalha com móveis de alta qualidade e oferece 

sofás, poltronas, mobiliário, home theaters, tapetes e acessórios, bem como colchões de 

diferentes estilos. A empresa afirma não existir nada no mercado brasileiro que se compare 

com os móveis por ela comercializados, sendo o requinte e a qualidade, elementos 
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diferenciais  oferecidos. O que combina muito com o público da revista TAM Magazine, de 

acordo com os responsáveis pelo marketing da empresa, são os escritórios profissionais e 

ainda home Office (uma espécie de escritório em casa). A diversidade de cores e estilos foi 

feita para pessoas com poder aquisitivo alto e que trabalham em escritórios, sendo traduzidos 

em nosso trabalho como executivos e empresários, enquadrados no perfil traçado pela revista 

customizada, onde estão comunicando sua marca. Embora o perfil tenha a ver com a mobília 

de escritórios, a Sofá & Companhia oferece todos os outros tipos de móveis para mobiliar 

uma casa, e a qualidade do material com que trabalham reflete no preço altamente valorizado, 

deixando, obviamente, o público que abordam.  

Através de Vivian Strauss conseguimos o contato com a Sofá & Companhia e as 

respostas relacionadas ao questionário enviado esclarecendo porque a empresa anuncia na 

TAM Magazine. Para eles o motivo está no público diferenciado classe média / alta que, por 

estar em um avião, acaba tendo a revista como uma das poucas opções de passa tempo, o que 

gera um nível de aproveitamento alto de leitura. Assim, o passageiro acostumado a viajar em 

função de trabalho, busca na revista uma forma de relaxar para que o vôo passe rapidamente e 

acaba por redobrar sua atenção para a revista. Conseqüentemente, há maior observação dos 

anúncios contidos nela. Um ponto que também chama a atenção pela visão da empresa é de 

que apesar da revista ser distribuída somente a bordo das aeronaves da empresa ela acaba 

tomando outros rumos pelo pessoal que as levam embora e acabam mostrando para amigos e 

conhecidos. Muitas revistas acabam também sendo depositadas nas salas Vips, em 

restaurantes, hotéis, bares, salões de beleza onde outras pessoas que se encaixam no público 

explorado pela Sofá & Companhia acabam sendo atingidas pela propaganda veiculada. 

Para a empresa, a resposta da questão 2 se dá como o retorno do investimento através 

da comercialização para clientes que conheceram os produtos através da revista de bordo 

TAM Magazine e também pelo retorno da divulgação da marca a possíveis revendedores. 

Neste caso, a empresa enxerga um investimento não só na venda dos produtos, mas na 

expansão da marca para outros lugares, o que facilitaria a aquisição por pessoas de outras 

localidades. Além disso, o público a bordo pode se interessar pelos móveis oferecidos e 

querer levar para outros pólos, sendo que os passageiros tornam-se  investidores em potencial 

e podem resolver entrar no mercado moveleiro de qualidade.  

Para a Sofá & Companhia é muito vantajoso anunciar neste título customizado, o que 

também está relacionado com a questão 3. A empresa está há mais de dois anos entre as 

páginas da revista TAM Magazine divulgando sua marca, seus produtos, as suas inovações e 
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as variadas formas de mobiliar uma casa. O resultado está aparecendo diretamente nas suas 

lojas mostrando a importância deste meio especial revista. 

Como na questão 4, a empresa relata que o retorno é muito positivo em cima do 

cliente que se interessa pelo produto. Mais uma empresa que escolheu para veicular sua marca 

na mídia como um ponto forte que dá resultado nas vendas, certamente um estudo em cima do 

público pretendido, uma forma de escolher a melhor maneira de colher resultados positivos 

através de empenho e trabalho sério. 

Para facilitar o entendimento das respostas das quatro empresas, criamos o quadro que 

consta na página. 
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Quadro1- respostas  

Questões  

 

  

Empresas 

 

1- O que os leva a 

anunciar na revista 

TAM Magazine? 

 

2- Qual a 

expectativa da 

empresa sobre a 

revista? 

 

3- Há quanto 

tempo anunciam? 

 

4- A empresa tem 

qual tipo de retorno 

dos clientes que 

viram o anúncio? 

 

1- Megamídia 

 

O perfil dos leitores. 

 

Consolidar a marca. 
Vender soluções 

propostas. 

 

1 ano. 

 

 

Negócios e imagem. 

 

 

2- HCor 

 

A revista de bordo da TAM 
oferece relação custo x 

benefício muito interessante, 

na medida que agrega um bom 
conteúdo editorial, com uma 

excelente tiragem, direcionada 

a um público qualificado, 
target de nossa instituição 

hospitalar. 

Estes diferenciais aliados ao 
período nas aeronaves 

proporcionam maior tempo de 

leitura e atenção ao conteúdo, 
levando o anunciante a obter 

maior "recall" em sua 

comunicação. 
 

 

Constante melhoria 
no produto editorial 

e crescimento de 

circulação.  
 

 

2 anos.  

 

 

O retorno é muito 
satisfatório, pois nossas 

mensagens são 

freqüentes e respeitam o 
"momento de leitura" dos 

passageiros. Um cliente a 

bordo de um avião deseja 
mensagens agradáveis e 

relevantes, e a 

comunicação do HCor 
vem destacando-se neste 

sentido, pois o hospital 

fala de saúde e não de 
doenças. Muitos clientes 

comentam com nossos 

médicos e demais 
atendentes sobre os 

anúncios do HCor.  

 

 

3- Movida 

 

O que nos leva a anunciar na 

TAM é o fato dos nossos 

clientes serem os mesmos. Ou 
seja, o público alvo que 

buscamos atingir são pessoas 
que viajam a negócios e/ou 

lazer e podem necessitar de 

locação de veículos. 
Acreditamos que os viajantes 

TAM são formadores de 

opinião, um público 
interessante para a Movida. 

 

 

A expectativa da 

empresa é uma 

visibilidade e o 
conhecimento da 

marca. A Movida é  
nova  nesse  

mercado de  rent a 

car, completa o seu 
primeiro ano de vida 

agora na ABAV de 

2007, com isso a 
importância de 

propaganda 

institucional para o 
lançamento e a 

exposição da marca 

nesse primeiro ano.  

 

  

1 ano. 

 

  

Temos um bom retorno 

com a veiculação na 

Tam. Muitas reservas se 
converteram em contrato 

a partir da visibilidade 
que a Tam Magazine nos 

proporciona. 

 

 

4- Sofá & Cia 

  

Público diferenciado de classe 
média alta/alta. 

 Que por estar dentro de um 

avião acaba tendo a revista 
como uma das poucas opções 

de passatempo o que gera um 

nível de aproveitamento de 
leitura alto 

também pela revista circular 

em outros lugares interessantes 
como salas vip, restaurantes 

sofisticados. 

 

Retorno do 
investimento através 

da comercialização 

de nossos produtos 
para clientes que 

conheceram o 

produto pela revista. 
E também. retorno 

devido à divulgação 

de nossos produtos a 
possíveis futuros 

revendedores. 
 

 

Mais de 2 anos. 
 

 

Retorno muito positivo 
de quem se interessa pelo 

produto. 
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Ele possibilita-nos enxergar que as respostas convergem para um mesmo caminho, o 

de que as empresas têm consciência do público que procuram, e de que este público é leitor da 

TAM magazine, vejamos no quadro 2.   

Quadro 2- pontos que convergem 

                Questões  

 

Empresas  

 

Questão 1 

 

Questão 2 

 

Questão 3 

  

Questão 4 

 

Pontos que 

convergem 

 

O perfil dos leitores, 

público qualificado é o 

target da instituição, 
nossos clientes serem os 

mesmos, pessoas que 

viajam a negócios e 
lazer, formadores de 

opinião, público 

diferenciado de classe 
média/alta. 

 

Consolidar a marca, 

crescimento de 

circulação, visibilidade e 

o conhecimento da 

marca, exposição da 
marca, clientes que 

conhecem o produto pela 

revista, divulgação de 
nossos produtos a 

possíveis futuros 

revendedores. 
 

 

De 1 ano a mais de 3 

anos. 

 

Negócios e imagem, 

retorno satisfatório, os 

clientes comentam com 

os médicos e demais 

atendentes, bom retorno 
com a veiculação, muitas 

reservas se converteram 

em contrato a partir da 
visibilidade, retorno 

muito positivo de quem 

se interessa pelo produto. 

 

Aqui vemos que o perfil, a exposição da marca, o tempo em que umas estão buscando 

firmação no mercado, outras que estão há anos anunciando, o retorno positivo. Os ideais se 

combinam e outras palavras completam o resultado positivo que estas empresas estão tendo 

como: a qualidade, a excelente tiragem, custo benefício, a revista circula por lugares 

interessantes e sofisticados, respeitam o momento de leitura. As empresas anunciam na mídia 

que tem o mesmo público que elas.  

 

5- Localiza, 6- Mapfre Seguros e 7- Visa  

A análise destas três últimas empresas foi um caso a parte devido à maneira como 

retornaram as questões. A empresa Localiza que também trabalha com locação de carros 

entrou em contato conosco explicando que não poderiam ceder as informações indagadas nas 

questões por se tratar de material confidencial incluso nas suas estratégias de comunicação.  

Através de e-mail, a Aline Monte enviou o site da empresa para que pudéssemos analisar o 

serviço que a empresa presta e foi a única forma de colher informação. 

Fundada em 1973, a Localiza trabalha alugando 15.000 carros para grandes empresas 

com um sofisticado sistema e gerenciamento de frota, e segundo as informações contidas no 

site, é a maior rede de agências de aluguel de carros desde 1981 e a cada ano amplia sua 

participação de mercado. O que podemos concluir é que a empresa Localiza trabalha voltada 

para a prestação de serviços para empresas de grande porte e aluguel de carros para passeio, 

uma grande rede que atua no Brasil e em mais oito Países. 
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A Mapfre seguros respondeu, aparentemente, de maneira equivocada os 

questionamentos enviados à empresa, pois nos foi solicitado um contato com uma agência de 

comunicação, visto que eles não fazem propaganda. Porém, sabe-se que nossos 

questionamentos estão direcionados ao marketing da empresa, suas estratégias, e, não 

diretamente à criação da propaganda. A Mapfre seguros é uma empresa multinacional 

fundada na Espanha em 1933 e hoje se espalha pelo mundo inclusive o Brasil, esperávamos 

que uma empresa deste porte pudesse esclarecer nossas dúvidas mas infelizmente não foi 

possível. 

O que podemos concluir através de informações contidas no site da empresa é que ela 

atua em três continentes: América do Sul, Europa e Ásia. Presta seguro pessoal e empresarial 

o que nos faz entender o motivo de sua marca ser veiculada na revista de bordo TAM 

Magazine. 

 

Com a Visa não foi diferente, as informações que conseguimos foram através do site 

onde diz ser uma empresa multinacional que trabalha no Brasil vinculada a mais de 34 

empresas, na sua grande maioria bancos nacionais e internacionais. A Visa presta para essas 

empresas uma rede de serviços para pagamento de contas através de cartão de crédito, uma 

facilidade para quem não gosta de estar a todo o momento no banco retirando dinheiro do 

caixa eletrônico. Com sua marca conhecida mundialmente, pessoas usufruem das facilidades 

que o cartão de crédito Visa fornece e conseqüentemente os passageiros da empresa TAM que 

possuem o cartão fidelidade TAM Itaucard em parceria com o banco Itaú ou com o banco 

Bradesco, Unibanco que também estão ligados ao cartão fidelidade da TAM. Uma empresa 

que está sempre anunciando na 4ª capa da revista de bordo TAM magazine com criatividade 

indicando lugares de diferentes partes do mundo, onde o cartão com a bandeira Visa facilita a 

sua vida, tanto no transporte pela compra direta de uma passagem pela TAM, ou na 

transformação de seus gastos em pontos de milhagem, o que possibilita a troca por passagem 

aérea. A Visa é uma empresa que trabalha muito bem sua imagem vinculando essas 

facilidades de deslocamento e compra, com ela você tem crédito para qualquer necessidade ou 

eventualidade em qualquer estabelecimento que aceite o cartão. 

Como já havíamos dito, é uma empresa conhecida mundialmente, mas que, 

infelizmente, não pode responder as questões enviadas por política de privacidade da direção 

da Visa. O contato feito, através do serviço de atendimento ao cliente, informou-nos que não é 

permitida a divulgação de números ou qualquer tipo de informação empresarial que não sejam 
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públicas ou que já tenha sido veiculada na grande imprensa/mídia. O material que a Visa julga 

ser permitido veicular está no site da empresa. 

O que podemos observar é que é uma empresa conhecida mundialmente que trabalha 

proporcionando aos seus clientes as facilidades de um mundo globalizado e ligado pela 

tecnologia. E em parceria com a TAM direciona sua comunicação para o público que viaja 

constantemente a trabalho, passeio e usufruem de cartão de crédito para o pagamento de 

hospedagens, restaurantes e demais necessidades que precisar suprir. 
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CONCLUSÃO  

 O que nos trouxe até aqui foi o fenômeno deste título que é distribuído dentro das 

aeronaves em 120.000 exemplares mensais com custos de inserção de propaganda quase que 

equivalentes a revistas por assinatura de grandes editoras conhecidas no País. A evolução 

deste meio veio de um material que não era muito bem elaborado e não recebia muita atenção, 

o interesse era outro, o de informar aos passageiros somente a segurança e manobras de saída 

para qualquer incidente ou acidente. A evolução veio pela necessidade de uma nova maneira 

de se comunicar com o passageiro, falar da empresa e de tudo o que ela estava planejando e 

criando para atender melhor seu público, esta atenção veio a qualificar a revista de bordo 

trazendo cuidado na confecção do material o que levou as empresas de aviação, especialmente 

a TAM a contratar uma editora competente para elaborar o material, a editora Spring. 

 Estes dados fizeram com que outras empresas notassem que os públicos de seu 

interesse e os que voam na TAM são os mesmos, o que acabou levando estas empresas a 

colocarem suas marcas, produtos e serviços estampados na revista. Uma ótima idéia mas o 

nosso questionamento foi de entender se realmente um título customizado com 120.000 

exemplares distribuído somente nas aeronaves com custos de inserção de propaganda altos 

teria mesmo resultado positivo para as empresas?  

 Aqui pesquisamos através das revistas os anunciantes mais freqüentes e resolvemos 

indagar para eles quais as vantagens de anunciar neste meio. Contatamos 11 empresas mas 

apenas 7 retornaram, 4 delas responderam o questionário e com estas resolvemos trabalhar. 

 O interessante foi que as empresas realmente sabem o que estão fazendo e isto prova 

que a comunicação delas tem uma estrutura suficiente para estudar muito bem seu público-

alvo e chegar até ele objetivamente. Destas 4 empresas que são: Megamídia group, Hospital 

do Coração (Hcor), Movida rent a car e Sofá & Companhia o público foi bem definido e 

coincide com o público da TAM, as classes A e B. Empresas que visam fechar negócios com 

grandes grupos, corporações e executivos bem sucedidos que podem financiar seus serviços e 

produtos como: criação de vídeos e material eletrônico para empresas, cuidar da saúde do 

coração devido o stress do trabalho, locar um carro ou uma frota para você ou sua empresa e 

mobiliar sua casa ou seu escritório com móveis de alta qualidade e requinte.  

 Realmente a revista funciona e leva o público para dentro de seus estabelecimentos 

fazendo com que fechem contratos e negócios a cada dia, investimento em cima da revista de 
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bordo muito bem aplicado. As empresas conseguem perceber que na revista de bordo TAM 

Magazine existe realmente uma troca de produtos e valores uns com os outros onde 

indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam ou necessitam pessoalmente ou para o 

desenvolvimento de suas empresas. Pelas respostas dadas e satisfação com o retorno dessa 

mídia percebemos a criatividade no trabalho inserido podendo aliar a relação das empresas 

com suas agencias de propaganda que entendem as necessidades do cliente facilitando a 

maneira como abordar o público que está lendo.   Uma revista que conforme relatos dos 

anunciantes passa qualidade no material, na impressão, o trabalho editorial agradável de ler 

com conteúdos sobre hotéis, gastronomia, turismo, cultura, personalidades e outros temas 

referentes ao mundo que justifica o preço investido para chegar aos passageiros TAM e 

informar o que estão oferecendo deixando claro que está ao alcance deles.  

 É interessante ressaltar as visões que algumas empresas têm como, apesar da revista  

ser distribuída somente dentro das aeronaves elas acabam circulando por outros lugares como 

salas Vips, restaurantes e outros estabelecimentos ocasionando levar a marca para diversos 

ambientes que tenham a ver com seu público, as empresas também percebem que dentro do 

avião o tempo ocioso impera e não resta muita coisa a fazer e nesta hora uma boa leitura 

resolve e neste momento o passageiro e futuro cliente em potencial estará folheando a revista 

e enxergando as marcas que estão inseridas ali. Claro que as diferentes formas de criatividade 

influenciam por umas chamar mais a atenção do que outras, mas o importante é que estão ali 

para o público certo. 

 Outro ponto importante é estudar a possibilidade do título customizado TAM 

Magazine expandir seus negócios para que os passageiros interessados possam receber a 

revista em casa, muitos podem ter o interesse por não conseguir adquirir o seu dentro das 

aeronaves. A revista não deixa nada a desejar perto de qualquer outro título por assinatura, 

esse motivo que leva a acreditar que um estudo em cima desta possibilidade pode levar o 

nome da empresa para pessoas que não conhecem ou não sabem que existe e nunca 

experimentaram. A credibilidade que este título pode passar deposita um grande valor em 

cima de uma marca, trabalha muito a imagem de maneira positiva, a revista possui muitas 

qualidades como a adequação editorial o que facilita a abordagem do público.   

 Por fim concluímos que a revista de bordo TAM Magazine tem retorno positivo para 

se investir desde que as empresas saibam que seu público-alvo é o mesmo relacionado à 

empresa, que o objetivo e suas estratégias de marketing sigam uma linha coesa dando assim a 

possibilidade de ter o controle sobre as ferramentas da comunicação. Estes cuidados fazem 
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com que a mídia escolhida seja adequada possibilitando atingir o maior número de pessoas 

possíveis dentro do público escolhido. A revista TAM magazine também funciona pela 

visibilidade e qualidade conquistada frente aos passageiros que acabam realmente procurando 

as marcas, produtos e serviços oferecidos pelas empresas.  

 O trabalho buscou entender por que as empresas anunciam neste meio impresso, mas 

podemos ressaltar que há a possibilidade continuar a pesquisa em outra oportunidade. 

Podemos dizer que de toda a função da revista, que é sair da produção e chegar até o leitor 

transmitindo informação, buscamos entendimento de uma parte, a dos anunciantes que 

acreditam nela, podendo dar seguimento para buscar informações sobre a percepção do leitor. 

Descobrir suas interpretações e percepções através de um grupo focal ou outra forma de 

investigação que possa existir dentro de uma metodologia. 
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APÊNDICES 

EMPRESAS QUE RESPONDERAM O QUESTIONÁRIO 

 

                              

Figura 1 – Megamidia Group 

 

                              

Figura 2 – Hospital do Coração (HCor) 
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Figura 3 – Movida rent a car 

 

 

 

 

                           

Figura 4 – Sofá & Cia 
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EMPRESAS QUE NÃO RESPONDERAM O QUESTIONÁRIO 

 

                                              

      Figura 5 – Localiza                                                          Figura 6 – Mapfre Seguros 

 

                                             

                                                                        Figura 7 - Visa 
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ANEXO 

                                          
Figura 1 – TAM magazine 

 

 

 

 

 

                                          
Figura 2 – Revista Gol 
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                  Figura 3 – Revista Ícaro                                               Figura 4 – Revista Air France Magazine 

 

 

 

 

                                       
Figura 5 – revista Aerolineas Argentinas 
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QUESTIONÁRIOS 

Respostas  

Megamidia Celso-megamidia 

1- O que os leva a anunciar na revista TAM Magazine?   

O perfil dos leitores. 

  2- Qual a expectativa da empresa sobre a revista?  

Consolidar a marca. Vender soluções propostas. 

  3- Há quanto tempo anunciam? 

1 ano 

 4- A empresa tem qual tipo de retorno dos clientes que viram o anúncio? 

Negócios e imagem. 

Abcs 
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Hcor 
Caro Arlan 

Encaminho as respostas (abaixo), desejando sucesso em seu trabalho de conclusão de curso. 
Atenciosamente, 

Celso Piva  
Gerente de Marketing e Comunicação 
HCor - Hospital do Coração  
Tel.: (11) 3886-4697 (direto) / 3053-6611 (Ramal 7917) 
www.hcor.com.br  

 

PERGUNTAS 

1- O que os leva a anunciar na revista TAM Magazine?   

A revista de bordo da TAM oferece relação custo x benefício muito interessante, na medida 

que agrega um bom conteúdo editorial, com uma excelente tiragem, direcionada a um público 

qualificado, target de nossa instituição hospitalar. 

Estes diferenciais aliado ao período nas aeronaves, proporcionam maior tempo de leitura e 

atenção ao conteúdo, levando o anunciante a obter maior "recall" em sua comunicação. 

  2- Qual a expectativa da empresa sobre a revista?   

Constante melhoria no produto editorial e crescimento de circulação.  

  3- Há quanto tempo anunciam?  

02 anos.  

 4- A empresa tem qual tipo de retorno dos clientes que viram o anúncio?  

O retorno é muito satisfatório, pois nossas mensagens são frequentes e respeitam o "momento 

de leitura" dos passageiros. Um cliente a bordo de um avião deseja mensagens agradáveis e 

relevantes, e a comunicação do HCor vem destacando-se neste sentido, pois o hospital fala de 

saúde e não de doenças. Muitos clientes comentam com nossos médicos e demais 

atendentes sobre os anúncios do HCor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hcor.com.br/
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Movida 

Oi Arlan, Boa tarde!  

Segue respostas:  

1)       O que nos leva a anunciar na TAM é o fato dos nossos clientes serem os mesmos. 

Ou seja, o público alvo que buscamos atingir são pessoas que viajam a negocios e/ou 

lazer e podem necessitar de locação de veículos. Acreditamos que os viajantes Tam 

são formadores de opinião, um público interessante para a Movida. 

2)       A expectativa da empresa é uma visibilidade e o conhecimento da marca. A Movida 

é uma empresa nova nesse mercado de rent a car, completa o seu primeiro ano de vida 

agora na ABAV de 2007, com isso a importância de propaganda institucional para o 

lançamento e a exposição da marca nesse primeiro ano.  

3)       Anunciamos na Tam desde o laçamento da marca outubro de 2006. 

4)       Temos um bom retorno com a veiculação na Tam. Muitas reservas se converteram 

em contrato a partir da visibilidade que a Tam Magazine nos proporciona.  

Espero que isso te ajude. Bom trabalho. 

Att:  Marcela. 
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Sofá & Cia 

RESPOSTAS JUNTO AS PERGUNTAS 

1- O que os leva a anunciar na revista TAM Magazine? 

- Público diferenciado de classe média alta/alta. 

- Que por estar dentro de um avião acaba tendo a revista como uma das poucas opções de 

passatempo o que gera um nível de aproveitamento de leitura alto 

- Tb. pela revista circular em outros lugares interessantes como salas vip, restaurantes 

sofisticados, etc 

2- Qual a expectativa da empresa sobre a revista? 

- Retorno do investimento através da comercialização de nossos produtos para clientes que 

conheceram o produto pela revista. E tb. retorno devido a divulgação de nossos produtos a 

possíveis futuros revendedores 

3- Há quanto tempo anunciam? 

+ de 2 anos 

4- A empresa tem qual tipo de retorno dos clientes que viram o anúncio? 

- Retorno muito positivo de quem se interessa pelo produto 

--- Original Message ----- 

> From: "Arlan" <baxofp@gmail.com> 

> To: <vivianstrauss@terra.com.br> 

> Sent: Thursday, October 25, 2007 1:06 PM 

> Subject: E-mail do site Sofá & Companhia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baxofp@gmail.com
mailto:vivianstrauss@terra.com.br
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Localiza 

Boa tarde! Caro Arlan, 

 

Segue anexo o perfil da Localiza com o histórico e números da Empresa para que você possa 

conhecer um pouco mais sobre o nosso negócio. 

 

Além disso, em nosso site www.localiza.com, você encontrará mais informações sobre a 

Localiza. 

 

Infelizmente, não conseguiremos atendê-lo repassando as informações solicitadas abaixo, pois 

se trata de informações estratégicas, portanto, confidenciais. 

 

Cordialmente, 

 

Aline Monte 

Comunicação Corporativa 

Localiza Rent a Car S/A 

aline.monte@localiza.com 

Tel.: +55 (31) 3247-7328 

Fax: +55 (31) 3247-7678 

www.localiza.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.localiza.com/
mailto:aline.monte@localiza.com
http://www.localiza.com/


47 

 

 

Mapfre Seguros 

Arlan, 

  

nós não fazemos propaganda. É melhor você consultar as agencia de propaganda. 

  

Inform Comunicação 

 

 

Prezado(a) sr(a) Arlan, 

 

Agradecemos o seu contato e informamos que a política de segurança da empresa, 

não permite a  divulgação de números ou qualquer informação empresarial 

que não sejam públicas ou já tenham sido veiculadas na grande imprensa/midia. 

As informações que podem ser divulgadas, estão disponíveis em veículos de 

comunicação como o site Visa. 

 

http://www.visa.com.br 

http://www.corporate.visa.com/ 

 

Atenciosamente 

SAC VISA 

Visa. Porque a vida é agora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visa.com.br/
http://www.corporate.visa.com/
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