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Depois de quase dois anos afastada da mídia, a TAM estreou semana passada campanha 
institucional criada pela Y&R com o novo posicionamento da marca, em que tenta resgatar 
valores como a qualidade no atendimento e a paixão por voar. A estratégia, obviamente, é de 
recuperação da imagem da companhia, que saiu arranhada com a crise da aviação civil no ano 
passado, a queda na qualidade de serviços (em função da concorrência por preços), mas 
principalmente pelo trágico acidente com o Airbus A-320, ocorrido em julho de 2007 no 
aeroporto de Congonhas, com a morte de 199 pessoas. 
 
Sob o mote “Compromisso”, a ação destaca a missão dos mais de 22 mil funcionários da 
companhia em voltar às origens da essência da TAM, da arte do bem-servir, disseminada pelo 
fundador, o comandante Rolim Amaro. O novo slogan “TAM – Paixão por voar e servir” tem por 
objetivo traduzir essa filosofia e retomar a qualidade no atendimento. A partir da nova 
campanha, a TAM também incluirá o valor da marca no balanço financeiro. 
 
Antes de a campanha ser lançada, a companhia fez uma ação de endomarketing intitulada 
“Escolhas” para envolver os funcionários com o novo espírito da empresa. O desdobramento 
da ação, com a assinatura dos funcionários em uma série de circulares – onde eles assumiam 
o compromisso com o novo posicionamento –, virou, então, o mote da campanha. “Essa foi 
uma grande sacada da Y&R, que acompanhou todo o processo interno e foi muito feliz na hora 
de exteriorizar isso para o público, utilizando um conteúdo interno verdadeiro e transformando 
em simbologia a assinatura dos funcionários”, comentou Manuela Amaro, diretora de 
marketing da TAM. 
 
O novo posicionamento também envolveu um longo processo de estudo de branding 
desenvolvido pela Thymus Branding, conforme foi antecipado pelo propmark em janeiro. 
Apesar de não revelar os valores do investimento na campanha, o presidente da TAM, 
comandante David Barioni Neto, afirmou que é a maior campanha publicitária ao longo dos 30 
anos de existência da empresa. “Essa é uma campanha que posiciona a TAM como líder no 
hemisfério sul e é extremamente significativa para a companhia, pois reafirmamos um 
importante compromisso com nossos clientes”, afirmou Barioni. 
 
Segundo o presidente da TAM, esse compromisso com o consumidor significa benefícios como 
pontualidade nos horários dos vôos, um bom atendimento, segurança na entrega de bagagens 
e na gestão de processos internos para melhoria de serviços. O executivo afirmou que a 
companhia está investindo em treinamento de pessoal, o que inclui aulas de comportamento 
para comissários. No último ano, a TAM contratou cerca de 700 pessoas por mês. 
 
A TAM também acaba de conquistar a liderança em número de operações e passageiros 
transportados no hemisfério sul, de acordo com estudo da consultoria Bain&Company, 
que aponta uma média de 21.800 operações/mês e 2,251 milhões de passageiros/mês, em 
2007. Dados de janeiro da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) mostram que a TAM ocupa 
a liderança com 48,55% do mercado doméstico e 67,04% no internacional. Para se tornar 
mais reconhecida no exterior, também passará a usar o nome TAM Airlines fora do Brasil, 
independente do país. 
 
Gaivota azul 
Para acompanhar o atual momento, a TAM também decidiu mudar a sua logomarca. Segundo 
as palavras de Manuela Amaro, “era necessário humanizar a marca”. A solução encontrada 
pela Y&R foi simples: incluir ao nome TAM o desenho de uma gaivota azul, “símbolo da paixão 
de voar”, disse Manuela. A previsão de Barioni, que assumiu a presidência no final do ano 
passado, é de que em até 24 meses as lojas, balcões de check-in e aeronaves (108 no total) 
apresentem a nova identidade visual. 
 
A campanha institucional com oito filmes será veiculada nacionalmente em TV aberta e paga, 
além de América Latina, países da Europa e Estados Unidos. Para mídia impressa, foram 
desenvolvidos 15 anúncios em páginas simples e duplas, além de encartes nas principais 



revistas semanais. Além da Y&R, as agências do Grupo Newcomm, Dez Brasil e a Wunderman 
também estão envolvidas na ação. A Dez Brasil cuidará da folheteria e material de below the 
line, e a Wunderman fará toda a comunicação online. 
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