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A companhia aérea TAM anunciou ontem a criação do Multiplus Fidelidade, nova unidade de 
negócios que vai combinar seu programa de milhas, que tem 5,9 milhões de membros, com 
parcerias com o varejo, permitindo aos clientes trocar pontos acumulados na compra de 
passagens da empresa por outros trechos aéreos ou por produtos de estabelecimentos 
comerciais credenciados e vice-versa. Para julho, está prevista a primeira adesão do Multiplus 
Fidelidade, da rede Accor, que tem 71 hotéis no Brasil. Em agosto, a TAM lança um catálogo 
eletrônico em parceria com um grande varejista eletrônico. A intenção da empresa também é 
incluir no programa farmácias, supermercados, postos de gasolina, livrarias, cinemas, hotéis, 
entre outros.  
 
“Seremos uma B2B (comércio eletrônico associado a operações de compra e venda) que vai se 
relacionar e ajudar os parceiros a reter e fidelizar os clientes e aumentar as vendas”, explica o 
vice-presidente de finanças, gestão e tecnologia da informação da TAM, Líbano Barroso. 
Segundo o executivo, a companhia aérea deve investir R$ 20 milhões em comunicação e 
marketing da nova unidade de negócios nos próximos seis meses, além de R$ 10 milhões a R$ 
20 milhões em tecnologia e desenvolvimento do negócio. A unidade Multiplus Fidelidade já tem 
cerca de 45 colaboradores e deve terminar o ano com 80 pessoas.  
 
De acordo com Barroso, essa relação de troca de pontos por produtos será definida com cada 
participante. A forma de operação da rede também está em aberto: uma possibilidade é a 
utilização do cartão co-branded da TAM como meio de pagamento para acúmulo dos pontos ou 
de eventual criação de cartão Multiplus Fidelidade adaptado a cada participante. “Queremos 
desenvolver algo com tecnologia e amigável”.  
 
Relacionamento 
 
A previsão do executivo é integrar, no primeiro trimestre de 2010, toda a gestão de 
relacionamento com o cliente (CRM), de forma a permitir o cruzamento do comportamento dos 
gastos individuais para potencializar as compras. Segundo Barroso, o Multiplus Fidelidade é 
tratado na TAM como se fosse empresa independente, com balanço próprio e alocação de 
ativos e passivos, mas a segregação oficial ocorrerá quando a empresa sentir a necessidade da 
entrada de investidores para o crescimento do negócio. “A abertura de capital é possibilidade, 
pois temos um negócio de rentabilidade e com potencial de crescimento e isso é quase 
sinônimo de acesso ao mercado de capitais”, afirmou Barroso.  
 
Só o TAM Fidelidade gerou receita de R$ 528,2 milhões no ano passado, 82,14% acima do ano 
anterior. Desde 2004, quando o programa representava receita de R$ 58,3 milhões, o 
crescimento anual tem sido de 74%. No primeiro trimestre deste ano em relação a igual 
período de 2008, o crescimento foi de 160%, para receita de R$ 209,5 milhões. Para Barroso, 
prospectar crescimento nesse nível de taxa é desafiador, mas se pode esperar, pelo menos, 
crescimento em linha com os níveis históricos.  
 
O principal objetivo do Multiplus Fidelidade, disse o executivo, é crescer junto aos outros 
setores, como varejo e telecom, já que hoje bancos e operadoras de cartões de crédito 
representam 90% da receita da TAM Fidelidade. “Há potencial de consumo e cross selling 
(vendas cruzadas) muito fortes no nosso negócio”, disse. Segundo ele, o custo de atrair novo 
cliente versus o custo de reter cliente é de um para nove. A entrada dos clientes do TAM 
Fidelidade no Multiplus Fidelidade será automática. 
 



 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19, 20 e 21 jun. 2009, Seudinheiro, p. B-
3.   

  2009 


