
TAM terá Ivete e internet a bordo

Companhia, que acaba de anunciar fusão
com a Lan, será a primeira das Américas
com o sistema de conectividade durante os
voos. Aprovação da Anac saiu na última
sexta-feira (20). Manoela Amaro, diretora de
marketing da TAM, dá detalhes de outras
surpresas que estão por vir, como a ação em
que Ivete Sangalo, garota-propaganda da
marca, será comissária de um voo regular da
companhia.

por Daniela Dahrouge

Com a criação da holding Latam, re-

sultado de fusão entre TAM e Lan, co-

mo ficará a comunicação das marcas?

A gente só vai poder falar disso depois
do acordo melhor desenvolvido. Esta-
mos em uma fase muito burocrática,
de acertos e formalizações junto ao
governo. Não entramos no dia a dia
das empresas.

Já há um calendário?

Não. Provavelmente haverá uma co-
municação publicitária, mas isso está
começando a ser planejado.

Como considera que ficará o mercado

de aviação brasileiro após a fusão?

Acho que é muito positivo para o pas-
sageiro, que ganha uma malha muito
mais coberta. Há ganho também de
excelência, porque as duas empresas já se
destacavam muito na aviação mundial,
sempre tiveram uma proposta de valor
diferenciada. Com essa situação de "céus
abenos", a América do Sul tem um player
à altura dos maiores do mundo para po-
der competir em pé de igualdade.

Há espaço para novas companhias?

Acho que sim, mas depende muito da
proposta de valor. Todo mundo quer
chegar e quer voar para Rio, Curitiba,
aí é complicado. Ninguém voa para os

destinos mais regionais, e acaba que
essa área não se desenvolve no Brasil.

Haverá incremento nos investimentos

de marketing proporcionado pela

sinergia?

A idéia é que nada aumente e sim di
minua com a sinergia entre custos.

Qual a verba de marketing da TAM?

Não falamos de valores. Estamos
trabalhando desde o ano passado de
uma forma muito alternativa no caso
específico de mídia. O nosso orçamen-
to é muito enxuto, abaixo das práticas
de outras indústrias, que geralmente
giram em torno de 2% e 3% do resul-
tado líquido. No caso da TAM, esse
percentual sempre ficou abaixo de 1%.
O orçamento de marketing é volátil ao
resultado da empresa.

Mas como foi a evolução desse inves-

timento nos últimos anos?

Nos últimos três anos ele continuou o
mesmo. Para 2011, deve ficar igual ou
menor.

Vocês continuam com a Y&R?
Estamos muito satisfeitos com a agên-
cia, que está aqui dentro, conhece o
nosso dia a dia do negócio, por isso
eles conseguem ser tão bem-sucedidos
na criação.
A TAM começou a apostar na classe C,

"América do Sul tem
um player à altura dos
maiores do mundo
para poder competir
em pé de igualdade"

passando a vender passagem dentro

da Casas Bahia. Qual a meta dessa

estratégia?

Por trás dessa campanha, a gente
tem um histórico de uma série de
outras frentes que compõem pro-
grama chamado "elasticidade da
marca". A gente sempre foi conhe-
cida como a companhia aérea do
executivo. Mas o fato é que a TAM
hoje chegou em um porte que não é
mais para um nicho. Precisamos de
"massa". Hoje a massa pode voar e
vamos fazer ela voar sem mudar os
nossos serviços de bordo, que fazem
parte da nossa proposta de valor.

Por meio de pesquisas constatamos
que as classes emergentes não con-
sideravam a TAM na hora de fazer
pesquisa de preço. Casas Bahia foi só
uma das iniciativas que a gente teve
para tornar a TAM mais acessível,
porque estando dentro de um porto
seguro para essa classe, a gente fa-
cilita a venda. Estamos em três lojas
da rede, todas em São Paulo. É um
projeto-piloto que está indo bem.

A intenção é ampliar?

Sim. Mas é também entender o modo
de consumo dessa classe social. Temos
um site muito legal, com linguagem
voltada para as classes emergentes.
Ajustamos o canal de venda, comu-
nicação, treinamento interno, formas
de pagamento, preço. Do ponto de
vista de marketing, é uma estratégia
completa.

Vocês mantêm parceria com Ivete San-

galo. Como a popularidade da cantora

favoreceu a estratégia da companhia?

A Ivete é elástica. Ela fala para todas as
classes sem desmerecer ninguém. Ela
tem as características que a gente quer
trazer para a marca. Mas os resultados
das campanhas com ela nós vamos
levantar depois do show do Madison
(Madison Square Garden, em Nova
York). Em breve teremos muitas novi-
dades com a Ivete.

Adianta alguma coisa?

Quem sabe a Ivete não vira comissária
da TAM; quem sabe ela não vira me-
cânica dos aviões. Sei que ela mandou
fazer um "macacão", umas roupas de
comissária, pediu um crachá da com-
panhia.

Mas ela vai estar no vôo regular?

No regular.

Vai virar campanha, filme?

Quem sabe.

Se você pudesse eleger, qual das

ações realizadas este ano foi mais

importante para a marca?

O projeto "Vintage". Este ano a gente
desenvolveu um projeto para deixar a
história da companhia mais presente
na vida das pessoas, aproveitando o fa-
to de termos reinaugurado o nosso mu-
seu. Pegamos dois aviões, que vão para
o Rio de Janeiro, e fizemos neles as
pinturas mais marcantes da história da
companhia. Todo o interior do avião
foi refeito, de acordo com o que era na
época. As comissárias e o comandante
também utilizam os uniformes da épo-
ca. Quando lançamos o projeto, a capa
da revista "TAM nas Nuvens" também
era vintage, assim como seu conteúdo,
que veio em preto e branco.

Recentemente, a Gol recebeu uma

multa milionária por conta de atrasos

nos voos. Como a TAM contorna pro-

blemas do tipo?

Eu sempre falo que de nada adianta ter
um orçamento milionário, uma campa-
nha ótima, se eu chego ao aeroporto e
não recebo o passageiro direito. Se não
estamos em um nível de prestação de
serviço que seja, no mínimo, alto, não
vamos fazer nenhuma comunicação,
porque ela vai depor totalmente contra
a marca. O melhor marketing é aquele
que faz as pessoas saírem de um voo
satisfeitas.

Quais serão os próximos lançamen-

tos?

Lançaremos sistema de conectividade,
que compramos há dois anos, por meio
do qual as pessoas vão poder falar pelo
celular, usar a internet, mandar SMS
durante o voo. Estamos esperando a
Anatel e a Anac aprovarem o sistema
(aprovação saiu na última sexta-feira
(20)) e então vamos começar a voar
com quatro aviões. Depois que o teste
de três meses estiver concluído, im-
plantaremos o sistema na frota inteira
e seremos a primeira companhia das
Américas a voar com conectividade.
O passageiro vai pagar pela conta
de celular pelo período que ele ficar
conectado.

Text Box
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