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"Uma das grandes vantagens da TAM é a agilidade e velocidade com que ela reage a qualquer 
tipo de crise" 
 
 
Depois do período de crise pós-11 de setembro, a TAM já se mostra recuperada da turbulência 
e planeja alçar vôos mais altos na mídia, impulsionados por um aumento de 10% em sua 
verba publicitária para o ano que vem, em relação a 2004. O gerente-geral de marketing e 
serviços de rede da TAM, Luiz Henrique Barreto, conta nesta entrevista como a empresa 
definiu esse aumento, qual a posição adotada na guerra de tarifas com a Gol e os planos de 
expansão na América Latina 
 
- Como a TAM define, hoje, sua verba para comunicação? 
Temos uma verba fixa que não está relacionada ao nosso faturamento, pois senão teríamos 
um valor astronômico e a aviação é um segmento que tem margens muito pequenas. 
 
- E qual o parâmetro para a definição da verba? 
Nós terminamos nosso planejamento para 2005 e definimos toda a estratégia de comunicação, 
como qual o público a gente quer atingir e que mensagem queremos passar. Discutimos e no 
final decidimos quanto de recurso vamos precisar para fazer isso de forma adequada. Nós não 
divulgamos valores, mas para o ano que vem investiremos 10% a mais do que em 2004. 
 
- A DM9DDB cuida da comunicação da TAM. Porém, foi feita uma concorrência neste ano. Por 
quê? 
Nossa agência é a DM9DDB desde o final de 1998. No início deste ano, fizemos uma 
concorrência com outras três agências, mas optamos por continuar com a DM9. 
 
- A TAM lançou uma campanha após um longo tempo longe da mídia. O que houve? 
Desde a crise do setor, em 2001, impulsionada pelo 11 de setembro, a TAM ficou fora da 
mídia. Apenas neste ano voltamos com a campanha "Gentilezas", que começou em meados de 
agosto e é uma ação muito verdadeira. 
 
- Em que sentido? 
Hoje, a grande discussão é "somos baratos ou não somos?". Nós temos alguns players que 
trabalham nessa trilha e nós andamos em outra. O que queremos passar é que no DNA da 
TAM existem coisas que não são mensuráveis, mas que são importantes para nossos 
passageiros. A campanha realça esses aspectos positivos do nosso DNA, como o investimento 
pesado em tecnologia, passando por coisas simples e singelas, como o sorriso dos funcionários 
e as balinhas que os passageiros recebem ao embarcar. 
 
- Como a chegada da Gol afetou os negócios da TAM? 
A TAM busca a sua excelência. Quando um player nos provoca, a gente não procura ignorar. 
Mas temos nossos objetivos, que são trabalhar com melhor eficiência e menor custo. A TAM 
não vai brigar com a Gol na questão de tarifa. Nosso preço pode ficar até 10% mais alto, que 
as pessoas aceitam nossos diferenciais. Nós temos preços baratos também e, ao mesmo 
tempo, temos maior disponibilidades de horários, rotas, vôos diretos, somados aos nossos 
diferenciais. 
 
- Como o senhor avalia 2004 para a TAM? 
A empresa está vivendo um bom momento. O mercado cresceu 11% até setembro e nós 
chegamos a 17% no mesmo período. 
 
- De que maneira a TAM aposta no marketing direto? 
Temos diversas ações de marketing direto relacionadas ao programa de fidelidade. Algumas 
ações são voltadas especialmente para esses clientes que participam do programa. Quando 
fazemos sorteios de prêmios a bordo, sempre fazemos dois, sendo que um prêmio é para os 
passageiros fiéis e outro para os demais.  



Nós já sorteamos 255 ternos da Brooksfield, por exemplo. Além disso, nós patrocinamos 
algumas casas de show e teatros e temos convênios com estabelecimentos comerciais que os 
clientes podem pontuar no programa de fidelidade. 
 
- Quantos clientes partic ipam do programa? 
Temos 2 milhões e meio de clientes inscritos no fidelidade, sendo que 800 mil são ativos e 
destes, 60 mil são da categoria vermelha, que representa um grupo de passageiros que voam 
de três a quatro vezes por mês. Esse programa é um fator decisório para os passageiros. Além 
disso, nós oferecemos outras vantagens para a utilização de alguns vôos em horário de menor 
movimento. Temos 500 vôos por dia e queremos trabalhar cada um deles como um produto. 
 
- Além dos sorteios, que outras ações são realizadas dentro das aeronaves? 
Investimos em diversas ações a bordo, como o cuidado com o entretenimento, que é uma 
tendência mundial. Estamos cada vez mais dando dimensão maior a esse diferencial. Hoje, 
integramos nossa revista de bordo, a TAM Magazine, com o vídeo. Até o ano passado isso era 
separado. No vídeo, temos 15 minutos para falar sobre diversos assuntos. Se esse tempo não 
for suficiente, trazemos essa reportagem para a revista. 
 
- Como a TAM reagiu à crise do setor, impulsionada pelos ataques de 11 de setembro? 
Uma das grandes vantagens da TAM é a agilidade e velocidade com que ela reage a qualquer 
tipo de crise. Como temos maior volume de vôos domésticos, o medo de voar não foi o maior 
problema. Nas rotas internacionais, diminuímos a freqüência de nossos aviões, como para 
Miami. Mas a segurança, o pânico e o medo não foram os únicos fatores. Nossa economia 
também provocou uma crise generalizada que, somado a tudo isso, gerou a queda da 
demanda. 
 
- Qual foi o pior momento para a TAM nesse período? 
Em 2003, tivemos que controlar muito os gastos e reduzimos nossa oferta, para que 
tivéssemos uma ocupação que fosse aceitável nas aeronaves. Foi uma decisão dolorida, mas 
sábia, pois esperávamos um aquecimento da economia, que aconteceu. 
 
- A TAM está expandindo suas rotas na América do Sul. Qual o motivo dessa decisão? 
É mais fácil atuar nas rotas da América Latina, pois os aviões usados são os mesmos dos vôos 
domésticos. Com a mesma frota, atuamos em uma malha maior. Também existe um campo 
grande para crescimento na região. E a TAM Mercosur é uma empresa rentável. Nós não 
voamos para um destino simplesmente para implantar uma rota. Entendemos que a oferta 
estabelecida tem que estar adequada a uma demanda existente. A TAM só entra em um 
negócio se for para ganhar dinheiro. 
 
- Em que estágio está a fusão com a Varig? 
A fusão não é um assunto discutido na TAM. Nós temos code share com a Varig, que funciona 
bem. O problema que a Varig vive não afeta em nada a questão do compartilhamento de vôos. 
 
- Qual a expectativa para 2005? 
Nossos números são feitos exatamente em cima dos do governo. Se eles projetarem 3% de 
crescimento para a economia em 2005, o nosso índice será sempre 2,5 vezes a mais. 
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