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A nova identidade visual da TAM
Presidente da empresa diz que o "tapete vermelho"
estendido aos clientes será maior e ainda mais bem cuidado

A TAM quer se consolidar como a
empresa aérea de baixo custo
operacional, com serviço diferencia-
do. E, voando no vácuo deixado pela
crise da Varig, terminará o ano com o
market share já conquistado, próximo
aos 45%, absorvendo mão-de-obra
especializada e passageiros da
concorrente. As informações foram
passadas no dia 1° de agosto, em
coquetel oferecido à imprensa, no
qual á TAM, como parte da comemo-
ração dos seus 30 anos completados
em 12 de julho, apresentou a nova"
identidade visual do interior das
aeronaves.

A perspectiva da empresa é de que
até o final do ano todas as aeronaves
que compõem a frota - no mínimo, 96
aviões - adotem o novo padrão visual.
Este se constitui não só de uma nova
combinação de cores - em layout
concebido pela arquiteta Aline Cobra -,
mas também com nova configuração
ergonômica que, segundo o presidente
da empresa, Marco Antônio Bologna,
"assegura maior conforto aos passa-
geiros e significativa redução de
custos". As mudanças, que se inserem
nas comemorações dos 30 anos,
complementam o novo design das

lojas de atendimento e os novos
uniformes para um contingente de
mais de 6 mil funcionários: 2,5 mil em
terra, para o atendimento nos aeropor-
tos, 1,1 mil tripulantes técnicos (co-
mandantes e co-pilotos) e 2,5 mil
tripulantes comerciais (aeromoças e
comissários).

Em conversa com a reportagem do
Callcenter.inf.br/Cliente S.A., o presi-

dente Marco
Antônio Bologna
garantiu que as
providências
tomadas pela
empresa na
padronização
visual não
objetivam
substituir o
principal
marketing da
organização,
introduzido pelo
seu fundador, o
Comandante
Rolim. "Continu-

aremos não só estendendo o tapete
vermelho aos nossos clientes, como
será, doravante, mais longo e ainda
mais bem cuidado", afirmou Bologna,
não escondendo os esforços da TAM
na absorção das possibilidades
deixadas no rastro da crise da Varig.
'Já contratamos, este ano, mais de mil
profissionais especializados que
foram disponibilizados no mercado.
Só de pilotos, foram mais de 180",

 ''A mudança do visual das áreas
traduz a preocupação permanente
em encantar e surpreender o
cliente - Marco Antônio Bologna,
presidente da TAM''

afirmou o executivo.
De acordo com informações passadas
pela assessoria da TAM, as poltronas
ergonômicas de nova tecnologia,
permitirão o aumento do número de
assentos nas aeronaves. No Airbus
A320, serão 174 e no Airbus A319
passarão a 144, ou seja, seis a mais
nos dois casos. A empresa garante
ainda que o carpete foi desenvolvido
com material compactado, propician-
do a redução de 150 quilos por
aeronave, o que resultará em econo-
mia de combustível.

A TAM Linhas Aéreas lidera o mercado
doméstico há um ano, fechando o
primeiro semestre de 2006 com um
market share de 47,6%. A companhia
voa para 47 destinos no Brasil e, com
os acordos comercias firmados
regionalmente, chega a 72 destinos
diferentes no território nacional. Em
termos de vôos internacionais, são
cinco destinos, devendo esse número
ser ampliado até o final do ano, além
dos vôos através da TAM Mercosur.
Pioneira em programas de fidelidade
no segmento, a TAM assegura possuir
hoje um universo de 3,3 milhões de
associados.
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