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O lema que o fundador da TAM , comandante Rolim Adolfo Amaro (1942-2001), inculcou em todos 
os seus funcionários é o da “gentileza de servir”, lembra o vice-presidente de marketing, 
mercado, produtos e serviços da empresa, José Wagner Ferreira. Pois este será o lema da 
campanha de marketing que preparou com a agência DM9 , prevendo recursos 10% superiores 
aos R$ 30 milhões aplicados em 2004. “O nosso plano tem diversos focos, segmentando os 
públicos que nos interessam”, explica Ferreira. “No caso do segmento corporativo, ressaltamos a 
gentileza de servir com o programa Fidelidade e a malha de vôos.  
 
É claro que preço interessa a todos, mas para o executivo, o preço mais caro ainda é o da hora de 
trabalho dele mesmo. Se temos a rede de vôos e a melhor pontualidade, estamos economizando 
o que é mais caro: o tempo dele”. Para o varejo, a grande gentileza está no preço. “Aqui estamos 
disputando aquele mercado das pessoas que viajam de ônibus-leito, e que podem se beneficiar, a 
custo comparável, dos vôos noturnos que chamamos ‘Corujão’.  
 
Os preços são segmentados para vôos de negócios ou de lazer, mas os serviços agregados valem 
para todos: o check-in antecipado, a facilidade de reservas pela Internet, aviões novos, 
pontualidade, regularidade”, acrescenta. 
 
A diretoria da TAM acaba de aprovar uma gentileza rara no País: a redução de 3,9% no preço de 
suas tarifas, respondendo a três quedas consecutivas no preço do combustível, que representa 
30% dos custos operacionais da companhia. “Demos uma redução um pouco maior para o cliente. 
O que está implícito, porém, é que o preço terá de subir quando os custos aumentarem. A nossa 
promessa é que também vai diminuir se os custos caírem outra vez”, nota ele. 
 
No caso do programa Fidelidade, que o deixa particularmente orgulhoso, Ferreira diz que a ênfase 
da TAM está no comportamento ético. “Não existe limitação de vagas para viagens que o nosso 
cliente conquistou com sua milhagem, que é seu direito adquirido”, destaca. “O único limite é a 
existência de lugares vagos em nossas aeronaves.” 
 
O vice-presidente de marketing nota que a TAM continuará em 2005 com suas campanhas de 
marketing dirigidas. “Por exemplo, vamos destacar o programa Fidelidade em publicações 
voltadas para o mercado empresarial, como a Gazeta Mercantil, o DCI ou o Valor Econômico. Já a 
publicidade sobre o ‘Corujão’ será mais apropriada para o Diário de São Paulo e o Agora. 
Precisamos fazer o máximo de recursos escassos”, pondera. 
 
Outro aspecto importante do marketing da TAM para o próximo ano será ênfase nos agentes de 
viagem que fazem parte do portal da companhia na Internet. “Queremos aproveitar para ouvir as 
reais necessidades dos nossos agentes de viagem e operadores. É um dos caminhos para manter 
ou ampliar nossa presença dominante do mercado interno, que se mantém em 40% ao longo dos 
últimos dezesseis meses”, comemora Ferreira. A empresa quer ampliar sua fatia do mercado 
interno, “mas não a qualquer custo”, ressalva ele. “Somos uma empresa com ações em poder do 
público, e foco na rentabilidade. Trabalhamos para ter lucro, de modo que possamos continuar a 
investir para melhor atender os clientes, e também para dividir com nossos acionistas e 
colaboradores.” 
 
O plano de redistribuição de lucros implantado este ano permite que os funcionários da TAM 
possam ganhar até cinco salários extras, dependendo do cumprimento de metas e resultados. O 
lucro acumulado nos nove meses de 2004 soma R$ 294 milhões. As perspectivas para 2005 são 
de que o mercado interno de aviação deva crescer mais 10%.  Para 2005, a previsão é de que o 
mercado interno de aviação deve crescer mais 10% sobre 2004 
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