
 

 

 

Junho premiado: BR Aviation oferece o triplo de 
pontos para participantes do programa 

 
 

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2022 - Durante todo o mês de junho, os 

participantes do programa de fidelidade BR Aviation Club poderão triplicar os 

seus pontos recebidos a partir dos abastecimentos agendados e concluídos 

pelo aplicativo Hangarar. Para que isso aconteça, é necessário que o cliente 

faça o agendamento pelo aplicativo e conclua o abastecimento da aeronave 

(somente JET) na modalidade boca-tanque. 

 

Em relação aos pontos, a metodologia é bem simples: a cada abastecimento 

de 60 litros, o cliente recebe 5 pontos. Se o mesmo ocorrer durante o período 

de 01/06/2022 até 30/06/2022, essa pontuação é automaticamente triplicada, 

chegando ao total de 15 pontos arrecadados. 

 
O aplicativo Hangarar é um marketplace de consulta e contratação de serviços 

essenciais voltado ao segmento de aviação executiva que centraliza diversas 

funcionalidades que suportam o piloto no planejamento e organização dos 

voos. Assim, a busca por combustível, aluguel de hangares, helipontos, 

consultas de tarifas de navegação, limpeza de aeronaves entre outras 

atividades se tornam mais rápidas e práticas. 

 

Como agilidade é primordial nesse segmento, o Hangarar também disponibiliza 

um atalho para chamar o caminhão BR Aviation para abastecer a aeronave na 

pista. O responsável pelo voo, se desejar, também pode agendar o 

abastecimento pelo app. 

 

Além disso, pelo app também é possível ter acesso ao histórico dos 

abastecimentos, visualizar a versão digital do BR Aviation Card, consultar 

preços do combustível, bem como consultar e contratar diversos serviços de 

prestadores especializados em aviação de todo o Brasil. O serviço de 

abastecimento é exclusivo BR Aviation. Os demais serviços são de 

responsabilidade de terceiros. 

 

Em caso de dúvidas sobre a promoção, clique aqui e acesse o regulamento da 

promoção. Aproveite e saiba mais sobre o aplicativo Hangarar. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Sobre a BR AVIATION 

 

A BR Aviation é líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis de 

aviação, com quase 70% de market share. Estamos presentes em cerca de 90 

aeroportos em todo o país. Possuímos uma carteira de mais de 2.200 clientes 

ativos, fornecendo querosene e gasolina de aviação. Em 2021, realizamos uma 

média de 52 mil operações de abastecimento de aeronaves por mês.   

  

Nossos clientes contam, nos aeroportos, com o JET A (querosene de aviação), 

o Jet-Plus (querosene de aviação aditivado) e a AVGAS-100LL (gasolina de 

aviação). Os mesmos produtos, além do etanol, podem também ser carregados 

a granel nas bases da Vibra. O abastecimento é realizado por equipes 

especialmente treinadas e certificadas anualmente para atender os padrões 

internacionais da indústria. Oferecemos, ainda, serviços como destanqueio e 

agendamento eletrônico de abastecimento. 

  

Para maior comodidade dos clientes disponibilizamos, a partir de 2021, um 

chatbot no WhatsApp BR Aviation (21-25662225) que dá acesso às notas 

fiscais, consulta de débitos, comprovantes e boletos; contato dos nossos 

executivos de vendas e segunda via do cartão BR Aviation Card. 

  

Além disso, buscando oferecer facilidades na jornada de compra, através da 

nossa parceria com a startup Hangarar, disponibilizamos o aplicativo Hangarar 

que permite aos clientes consultar os preços dos combustíveis de aviação 

praticados nos aeroportos onde estamos presentes, bem como informações do 

histórico de abastecimentos. Pelo aplicativo também é possível ter acesso aos 

diversos documentos da jornada de compra, bem como consultar e contratar 

diversos serviços de prestadores especializados em aviação de todo o Brasil.    

  

Os nossos clientes da aviação executiva podem também fazer parte do BR 

Aviation Club, nosso programa de relacionamento que permite acumular pontos 

a cada abastecimento de aeronave e trocar por prêmios. 



 

 

 

Sobre a Vibra 

 
Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a 

Vibra proporciona a melhor alternativa energética e de mobilidade a seus 

clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor. No mercado 

automotivo, a Vibra detém a licença de uso da marca Petrobras, formando uma 

rede com 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o País. As franquias da Vibra 

Energia para o segmento são as lojas de conveniência BR Mania e os centros 

de lubrificação automotiva Lubrax+. 

 
Com uma estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do 

país, a empresa conta com um portfólio de mais de 18 mil grandes clientes 

corporativos, em segmentos como aviação, transporte, indústrias, mineração, 

produtos químicos e agronegócio. 

 
Com a marca BR Aviation, a companhia possui cerca de 70% do mercado de 

aviação, abastecendo aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. Em 

lubrificantes, é líder de mercado com a marca Lubrax, top of mind, e possui a 

maior planta industrial para produção de lubrificantes da América Latina. 

 
Para mais informações sobre a Vibra, clique aqui. 
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