
A Tam Linhas Aéreas planeja
manter a rota desenhada com a
campanha publicitária estrela-
da pela cantora Ivete Sangalo,
cuja missão foi comunicar as
massas que a companhia era
tão acessível ao novos viajan-
tes, principalmente das classes
emergentes, quanto rivais co-
mo a Gol. Sinal da estratégia foi
dado ontem pela vice-presiden-
te Comercial e de Marketing da
Tam, Cláudia Sender, durante
apresentação da nova investida
de marketing, com estreia mar-
cada para domingo.

“Com a Ivete conseguimos
atrair esse consumidor que nun-
ca tinha entrado no avião. Ago-
ra, queremos manter esse passa-
geiro mostrando histórias reais,
que fazem parte da vida de mui-
tas pessoas”, disse.

Recursos
Os investimentos não foram di-
vulgados, mas todos os esforços
fazem sentido num mercado
em que cada percentual de parti-
cipação tem feito grande dife-
rença, com empresas novatas
anunciado operações a cada
dia. Em 2011, cerca de 7 milhões
de passageiros voaram pela pri-
meira vez no Brasil, sendo que

50% desse total optaram pela
Tam Os números foram estima-
dos pela própria empresa.

Com o mote “Conversando é
que a gente voa junto”, a campa-
nha quer reforçar o vínculo da
companhia com os clientes e a
vocação para o diálogo.

Laços estreitos
“O tema revela nossa sintonia
com a vida do passageiro. Muito
mais que uma plataforma de co-
municação, trata-se de um mo-
vimento, de uma predisposição
a ouvir e buscar a melhor solu-
ção para cada indivíduo”, disse
a herdeira Manuela Amaro, fi-
lha do comandante Rolim Ama-
ro, também na diretoria de Mar-
keting. A nova campanha será
veiculada primeiramente no Bra-
sil e a partir do segundo semes-
tre será levada também para as
bases da Tam no exterior.

“Essa estratégia de lançar pri-
meiro no mercado brasileiro e
depois nos voos internacionais
da companhia não tem a ver
com a fusão com a Lan e sim
com o amadurecimento do rela-
cionamento com o cliente brasi-
leiro.”, destacou Manuela.

A companhia aguarda o aval
para a fusão com a chilena Lan,
que formará a Latam. Espera-se
que a operação seja concluída
até o primeiro semestre. ■

A terceira maior fabricante de
aviões comerciais do planeta
continua crente em sua capaci-
dade de decolar no maior merca-
do bélico do mundo. De acordo
com o vice-presidente financei-
ro e de relações com investido-
res da Embraer, Paulo Penido,
novas licitações com a Força Aé-
rea americana devem ser dispu-
tadas pela empresa no futuro.

A notícia chega menos de um
mês após as Forças Armadas dos
EUA cancelarem a compra de
20 aeronaves da Embraer, em
contrato vencido por licitação.
A novidade foi anunciada on-
tem, durante a conference em
que comentou os resultados da
companhia em 2011.

Para a analista da área do Ban-
co Fator, Jacqueline Lison, a Em-
braer segue extremamente com-
petitiva, embora o balanço não
seja o ideal.. “O mercado ameri-
cano está ruim e o europeu, está-
vel. Mas América Latina e Ásia-
Pacifico estão acelerados, e a
empresa deve continuar bem
nos segmentos de defesa e de
voos comerciais. E a área de
aviões de segunda mão está
aquecida”, avalia.

Voos em balanço
Um salto nas despesas, somado
ao pedido de concordata da Ame-

rican Airlines, fez a Embraer ter
prejuízo líquido de R$ 171,6 mi-
lhões no quarto trimestre de
2011. O resultado desfalcou o ba-
lanço da empresa, que teve lu-
cro líquido de R$ 156,3 milhões,
72,75% a menos que em 2010
(veja o gráfico). A receita líqui-
da em 2011 foi de R$ 521,8 mi-
lhões, contra R$ 685,6 milhões
no ano anterior.

Mas, se o lucro antes de encar-
gos financeiros e impostos foi
de 5,3% em 2011, o mesmo indi-
cador poderia ser muito me-
lhor, não fossem as turbulên-
cias de percurso. Teria atingido
8,9%, número acima do guidan-
ce anual de 8%, segundo a pró-
pria Embraer. ■ Com agências

Depois de mais de três anos de
atraso, a Japan Airlines (JAL) vai
receber seus dois primeiros
Boeing 787 Dreamliner em 25
de março. Em menos de um
mês, os aviões já deverão entrar
em operação, ligando o país a
Boston, nos Estados Unidos. A
JAL, segunda companhia aérea
a operar o 787, encomendou ou-
tras 45 unidades do modelo.

A aeronave fará rotas que in-
cluirão Pequim, Cingapura, No-

va Délhi e Moscou. A também ja-
ponesa All Nippon Airlines foi a
primeira companhia aérea no
mundo a operar comercialmen-
te o 787 Dreamliner.

No ano passado, a Boeing de-
tectou trincas nas ligas compos-
tas usadas na fabricação das
asas do aparelho. Os métodos
de montagem também apresen-
taram falhas, admitiu a empre-
sa na época. A série de erros fez
com que a empresa atrasasse as
entregas do novo modelo. Os
aviões da JAL terão 42 assentos
de primeira classe e outros 144
na econômica. ■ Bloomberg
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Tam vai se aproximar
ainda mais das massas

Após entrave na negociaçao
com a Força Aérea americana,
empresa segue aberta a opção

Prejuízo não muda
plano da Embraer
de decolar nos EUA

Johnson’s Baby terá embalagem PET

Falha no material usado na
produção das asas do
equipamento emperrou entrega

“

Divulgação

Companhia reforça estratégia de marketing iniciada com Ivete Sangalo
para perder de vez o estigma de careira e ganhar consumidor emergente

Nossa estimativa
é crescer entre 8%
e 10% este ano e isso
seguramente será
alavancado por esse
novo passageiro

Cláudia Sender
Vice-presidente comercial e de

marketing da Tam Linhas Aéreas

A partir deste mês, as embalagens de toda a linha do xampu
Johnsons Baby, da Johnson & Johnson, serão feitas de garrafas PET,
com a utilização de 50% de material reciclado (o equivalente
a 557 toneladas por ano). Os novos frascos foram elaboradas
pela área de pesquisa e desenvolvimento de embalagens
ambientalmente amigáveis. A companhia informa que outras
marcas sofrerão mudanças significativas até o fim deste ano.

CláudiaSender:
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TURBULÊNCIAS

Lucro líquido da companhia 
caiu 72,75%, em R$ milhões

Fonte: Embraer/2012
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Text Box
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