
Oexecutivo Marco Antônio Bologna, presidente da
TAM, apanha uma folha de papel e, com sua cane-
ta Mont Blanc, escreve a letra C três vezes. "Este
é o resumo de nossa estratégia", diz ele. "Capaci-

dade de oferta, custos e capital." A seguir, numa lógica
matemática, passa a descrever cada um desses itens, re-
citando números e interligando ações práticas com análi-
ses do setor de aviação civil, "Tudo isso somado", afirma
fazendo um círculo em volta das três letras, "reafirma
nosso objetivo maior: não vamos abrir mão da liderança

do mercado".
Nunca, na histó-
ria recente da com-
panhia, essa posição este-
ve tão ameaçada. Desde que o
vôo 1907 da Gol caiu na selva amazôni-
ca matando 154 pessoas, a aviação civil
do País sofreu duros golpes - e a TAM
não saiu ilesa deles. Às vésperas do
Natal, a companhia fundada pelo len-
dário comandante Rolim Amaro foi
responsabilizada pelo caos que se ins-
talou em aeroportos de todo o País.
Nem começara a se recuperar dos da-



Traumáticos para uma empresa que
cresceu como exemplo de atendimento
ao cliente, esses episódios removeram
a TAM da zona de conforto em que ha-
via se instalado nos últimos anos. De
um lado, Bologna passou um pente-fino
em todos os procedimentos internos.
De outro, tratou de buscar uma rápida
expansão de sua capacidade de assen-
tos, com a aquisição de aviões e acordos
com companhias aéreas internacionais.
"Revisamos nossos planos de contin-
gência para situações de crise nos aero-
portos", conta Bologna. A primeira
providência foi colocar num mesmo lo-
cal todas as áreas responsáveis pela
operação das aeronaves. "Elas esta-
vam em locais físicos diferentes, o que
retardava a reação diante de um pro-

nos de imagem provocados por esse
episódio, e sua principal rival, a Gol,
se aproximou da liderança ao adquirir
a Varig, e, assim, ganhar alguns pon-
tos de participação de mercado.

Com isso, o sinal amarelo acendeu
no QG da companhia, um conjunto de
prédios grudado ao Aeroporto de Con-
gonhas, em São Paulo. E desencadeou
uma profunda reviravolta interna.



blema", diz Bologna. Ao mesmo tempo,
indicadores de desempenho são acom-
panhados 24 horas por dia. Eles mos-
tram o atraso de vôos, o nível de capa-
cidade ocupada nas aeronaves, o inter-
valo entre aterrissagem e decolagem, a
situação dos aeroportos. Quando esses
indicadores revelam um nível crítico,
um plano de ação previamente estabe-
lecido é acionado. "Os resultados já
aparecem", diz Bologna. "No Carnaval
e na Semana Santa não enfrentamos
problemas." De janeiro para cá, o índi-
ce de pontualidade aumentou, embora
se encontre longe dos melhores mo-
mentos de antes da crise, quando atin-
giram patamares próximos a 95% (ver
gráfico à pag. 63). Nem isso tem
sido capaz de evitar transtornos
aos passageiros. Em março, hou-
ve a greve dos controladores de
vôo. Na semana passada, foi a
vez de os policiais federais cruza-
rem os braços. "Nesses casos, os
problemas são inevitáveis", afir-
ma Bologna. "Mas colocamos como
exigência que nossos índices de pon-
tualidade fiquem acima dos da concor-
rência. E temos conseguido."

Com os planos de contingência dese-
nhados, a equipe de Bologna voltou-se
para a estratégia dos "três C". No pri-
meiro deles, capacidade de oferta, re-
solveu mexer com um tabu: o Fokker
100, a aeronave estigmatizada desde o
acidente que vitimou 99 pessoas em
1996. Até o início de 2008, a TAM se li-

vrará dos 16 exempla-
res desse modelo que

ainda mantém em sua frota. O prazo
inicial para essa mudança era 2010. O
principal foco, porém, é o mercado in-
ternacional, onde a Gol pode incomodar
com as rotas e a marca Varig, que ain-
da possui algum apelo fora das frontei-
ras brasileiras. Recentemente, ao rit-
mo de uma por semana, a TAM anun-
ciou quatro parcerias com companhias
aéreas internacionais (ver o quadro
Parceiros no ar nesta página) De 2005
até o final deste ano, a frota alocada em
vôos internacionais crescerá de sete
para 18 aeronaves. Nesta semana, a
TAM recebeu uma boa notícia nesse ca-
pítulo: a Anac declarou que não esten-
derá os prazos para que a Varig volte a

operar algumas de suas linhas interna-
cionais, como a Gol havia solicitado.
Pode ser uma vitória temporária, pre-
vê o jornalista Gianfranco Beting, es-
pecializado em aviação. "Acho que a
Justiça brasileira vai novamente aju-
dar a Gol/Varig a manter esses direitos
de tráfego", diz ele. "Mas é preciso lem-
brar que esses direitos não são concedi-
dos apenas pelo governo brasileiro. Os
governos internacionais podem ques-
tionar." A decolagem rumo ao Exterior
pode apresentar outras áreas de turbu-
lência para a TAM. "O que a Varig tem
é a força da marca, que persiste no Ex-
terior, apesar da crise. Todos os siste-
mas de reserva do mundo sabem o que
é Varig", diz um consultor que prefere
não se identificar. "A TAM ainda está
longe desse reconhecimento."

Por isso, a TAM voltou suas atenções
para o serviço de bordo. "Queremos
voltar a oferecer um atendimento em



rentes caiu de 60% para algo em torno
de 5% a 10%. E aí entra o segundo C, o
de custos. Nos últimos anos, cada pro-
cesso interno passou por uma profunda
análise com objetivo de redução de des-
pesas. A estrutura está mais enxuta.
Só no final do ano passado, cinco cargos
de diretoria (20% do total) e 20 de ge-
rência (10%) foram eliminados. A ven-
da de bilhetes pela internet foi incenti-
vada. Hoje, 22% das passagens são ad-
quiridas em frente a um computador -
eram 16% seis meses atrás. No final de
2007, esse índice baterá em 25%. Á
rede de representantes independentes
em 45 cidades do País foi totalmente in-
corporada à estrutura da empresa. Só

Em 2008, a TAM não terá
mais Fokker 100 na frota
que o detalhe surpreende e encanta o
cliente", diz Bologna. "Queremos res-
gatar o espírito responsável pelo cres-
cimento desta empresa." O café da ma-
nhã foi aprimorado. Festivais gastro-
nômicos foram incluídos no cardápio.
Os fones de ouvido foram transforma-
dos em brinde para os passageiros.
"Você pode usá-lo para ouvir seu iPod",
diz Bologna. Mas o cliente está dis-
posto a pagar mais por isso? "Se-
gundo nossas pesquisas, sim,
desde que se limite a 10%", res-
ponde Bologna. Por isso, entre 2002
e o início de 2007, a diferença média en-
tre as tarifas da TAM e as dos concor-

com indenizações, a companhia desem-
bolsou R$ 45 milhões. O retorno com-
pensará. A economia gerada baterá
em R$ 85 milhões anuais. "Deixare-
mos de pagar a comissão", diz Bolog-
na. Antes de colocar em prática seus
planos de expansão, a TAM cuidou do
terceiro C de sua estratégia: o capital.
De 2005 para cá, o caixa foi reforçado
com R$ 3 bilhões, dinheiro recolhido
na bolsa de valores, em bônus lança-
dos no Exterior e em linhas de crédito
de bancos como o BNDES e o Banco
Mundial. "Temos o suficiente para via-
bilizar nossos planos", diz Bologna.
"Não abrimos mão da liderança." H
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