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Os traços retos que moldavam o vermelho do logotipo da TAM ganham, a partir de hoje, formas 
mais arredondadas e um delineio em azul que lembra o desenho de uma gaivota. A mudança faz 
parte da nova campanha publicitária que, depois de quase dois anos longe da mídia, a empresa 
coloca no ar em todo Brasil e nos países em que atua, para o reposicionamento de sua marca.  
 
O projeto vem sendo desenvolvido há quase um ano e meio, mas sua estréia coincide com uma 
boa notícia que a TAM recebeu neste início de ano: tornou-se a maior companhia aérea do 
hemisfério sul. De acordo com estudo da consultoria Bain&Company, a TAM atingiu uma média de 
21,8 mil operações ao ano e 2,3 milhões de passageiros transportados por mês, o que a colocou à 
frente da australiana Qanta e lhe rendeu o primeiro lugar abaixo do Equador.  
 
David Barioni, presidente da TAM desde novembro do ano passado, não revela o quanto foi 
aplicado na nova campanha, mas garante que é a maior já feita nos mais de 30 anos de 
existência da companhia. O investimento inclui nova pintura em todas as 108 aeronaves que 
compõem sua frota, renovação do lay-out de todos balcões e áreas de check-in que possuem nos 
aeroportos, novas lojas e inserções em TV, jornais e revistas dos novos anúncios, que devem ser 
veiculados até junho deste ano.  
 
Iniciada em setembro de 2006, a idéia de um novo projeto de mídia para a marca TAM foi muito 
anterior à queda do Airbus da companhia que matou 199 pessoas em julho passado. Embora o 
acidente e a crise no setor aéreo tenham acabado influenciando na necessidade de uma 
recolocação, os representantes explicam que a idéia de renovação nasceu independente disso. "É 
claro que um acidente como esse não é uma coisa que se recuperar nunca, mas isso independe do 
nosso projeto. O que queremos é reafirmar a liderança e a tradição da companhia", disse Barioni.  
 
"A logomarca anterior era muito rígida, tinha formas quadradas. Queríamos resgatar a tradição da 
TAM, do comando a serviço e da paixão por voar, por isso as curvas e o azul", explicou a diretora 
de marketing da empresa, Manoela Amaro. "Agora até na China vão saber que é o logo de uma 
companhia aérea", brincou.  
 
A nova proposta altera, inclusive, o nome que será usado em todos os outros países, onde agora 
o que era apenas "TAM" será "TAM Airlines". O vídeo institucional será traduzido para as outras 
línguas e também os anúncios para meios impressos ganharão adaptação.  
 
Crescimento de 12%  
 
Barioni é otimista para os próximos anos, depois do chamado apagão aéreo. "A crise não existe 
mais, está acabada. Nós fomos a companhia mais pontual dos últimos três meses, com 94% dos 
vôos no horário. Isso está acima da média mundial, que é entre 74% e 75%", conta.  
 
Para 2008, o presidente anuncia uma projeção de crescimento entre 12% e 14% para a empresa, 
o que se assemelha à projeção feita para todo o setor, que deve crescer 12% até o fim deste ano. 
Os resultados anuais de 2007 da TAM ainda não foram divulgados, mas deverão seguir a 
trajetória apontada no terceiro trimestre, quando houve uma queda de 0,7% na receita, para R$ 
2,06 bilhões, e de 77,2% no lucro líquido, para 48,5 milhões, comparados ao mesmo trimestre de 
2006.Mesmo assim, 2007 contou com um forte movimento de contratação - foram 5 mil novos 
funcionários, para completar os 22 mil atuais - e parcerias com outras companhias aéreas para 
ampliação de rotas, como gaúcha NHT e a alemã Lufthansa.  
 
Em 2008, Barioni anuncia que o movimento de parcerias e ampliação de rotas deve continuar. 
Garante três novas rotas internacionais até o final do ano, embora os destinos ainda não estejam 



definidos, e conta que continuam em conversação com diversas empresas regionais do País, para 
ampliar a malha doméstica.  
 
Também promete novas alianças com pelo menos uma empresa internacional, a ser anunciada 
até julho, entre a Skyteam, Oneworld e Star Airlines. Com o recente anúncio da Gol de que deve 
cancelar os vôos da Varig para Frankfurt, Londres e Roma, a TAM também considera a 
possibilidade de cobrir este buraco. "Temos interesse em pleiteá-las, mas temos que analisar os 
custos e as possibilidades das nossas aeronaves", ponderou .  
 
Quanto ao preço do petróleo, que chegou a bater mais de US$ 100 o barril nesta semana, Barioni 
também é cauteloso. Calcula que uma variação deste porte possa ter um impacto de até 35% no 
custo de uma empresa do setor aéreo. "Temos ferramentas para reduzir esse impacto, como o 
hedge financeiro, que nos dá um colchão bastante confortável, e também a desvalorização do 
câmbio", analisa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2007, Transportes, p. C3. 


