
Credicard e TAM lançam cartão 
 
A Credicard e TAM Linhas Aéreas se associaram para o lançamento do cartão TAM Credicard, 
emitido exclusivamente com a bandeira MasterCard nos três primeiros anos. O cartão de crédito é 
destinado a um público formado pelas classes A e B, participantes do Programa Fidelidade TAM e 
demais clientes da companhia aérea. 
 
As duas empresas investiram R$ 3 milhões no desenvolvimento e lançamento do produto e têm 
expectativa de contabilizar, no primeiro ano, 250 mil contas. A estimativa de faturamento das 
transações é de cerca de  R$ 1 bilhão em 2004.   
 
''A parceria com a TAM Linhas Aéreas simboliza a união de duas empresas interessadas em 
oferecer aos clientes produtos e serviços diferenciados e com real valor agregado. Com o 
lançamento do cartão TAM Credicard selamos o início de uma parceria que deverá render muitos 
outros produtos e serviços com o mais alto padrão de qualidade'', afirma Roberto Lima, presidente 
da Credicard e do Conselho de Administração do Grupo Credicard, integrado pelas empresas 
Credicard, Redecard e Orbitall.  
 
Para Wagner Ferreira, vice-presidente Comercial e Marketing da TAM, o lançamento do cartão 
reforça a vocação da empresa de surpreender os passageiros com novos produtos e serviços que 
gerem vantagens para eles. ''A parceria com a Credicard e MasterCard é importante porque vai 
trazer clientes para a companhia e acrescentar ainda mais benefícios para o Fidelidade'', diz. 
Pioneiro no mercado de aviação no Brasil, o Fidelidade foi lançado 1993. Atualmente, possui 
1.800.000 associados e já emitiu 2.500.000 bilhetes gratuitos.  
 
Disponível nas versões Nacional, Internacional, Gold e Platinum,  o cartão TAM Credicard contará 
com um programa de incentivo. A cada US$ 1 pago com o cartão TAM Credicard o cliente acumula 
1,33 ponto no programa Fidelidade. Está prevista, também, uma bonificação extra em pontos no 
Programa Fidelidade TAM na aquisição do cartão.  
 
Entre os diversos benefícios do cartão TAM Credicard estão alguns oferecidos pelo Programa 
Fidelidade a seus clientes como por exemplo, descontos diferenciados em pacotes turísticos, 
seguro-viagem - no valor de até US$ 250 mil -, seguro-bagagem, assistência-viagem e seguro 
para locação de automóveis nos Estados Unidos e Canadá.  
 
Entre os destaques do cartão estão a anuidade competitiva e excelente custo-benefício, além de 
promoções que prometem tornar ainda mais vantajosa a aquisição do produto. As contas novas 
têm 50% de desconto na anuidade para o titular e isenção de pagamento para adicional, no 
primeiro ano. Os portadores do cartão Platinum também terão acesso ao  check-in preferencial e 
salas vip nos principais aeroportos. 
 
Para o lançamento do produto, a agência DPZ produziu uma série de peças publicitárias que 
podem ser vistas nos principais pontos de contato da TAM com os clientes - aeroportos, lojas TAM 
e salas vip. Também será veiculado, nas aeronaves, um filme de 30 segundos produzido para o 
produto. Para a mídia impressa, foram produzidos anúncios que serão veiculados em revistas 
semanais e de bordo. 
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