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Líbano Barroso, presidente da
TAM Linhas Aéreas, explica o
formato do negócio anunciado
na sexta-feira entre a TAM,
maior companhia aérea do Bra-
sil, e a LAN, a líder no Chile. Se-
gundo ele, a Latam, nome esco-
lhido para a empresa resultante
da união das duas companhias,
será uma gigante no setor de
aviação, atrás apenas da Air Chi-
na e da Singapore Airlines em
valor de mercado.

● Executivos do mercado de avia-
ção têm classificado o negócio
como uma aquisição. A TAM foi
comprada pela LAN?
Essa não foi uma aquisição e
não foi uma fusão. Foi uma
combinação de duas empresas
para criar uma holding (a La-
tam) que terá 100% do capital
da TAM e da LAN. Na TAM, a fa-
mília Amaro fica com 80% das
ações com direito a voto.

● Mas a LAN terá direito de veto
na TAM, não terá?
Como tem a maior parte das
ações com direito a voto na
TAM, a família Amaro controla
a gestão do grupo no Brasil. Is-
so significa que o exercício do
controle cumpre com as exigên-
cias da legislação brasileira
(que limita a participação de ca-

pital estrangeiro a 20% nas em-
presas do setor).

● O que estabelece esse poder
de veto? Em que tipo de decisão
da TAM a LAN poderá interferir?
Temos um memorando de en-
tendimentos não-vinculante.
Estamos sujeitos a autoriza-
ções e haverá due dilligence
(análise financeira das empre-
sas). Em cerca de três meses es-
se memorando deverá se tornar
vinculante. Portanto, ainda é ce-
do para detalhar. O atual memo-
rando cumpre com a atual fase
da negociação.

● Mas a LAN terá 70% do capital
da Latam, enquanto e TAM terá
apenas cerca de 30%. Por que
essa não é uma aquisição?
As participações são diferentes.
Mas, primeiro, há divisão de po-
deres na Latam. Na holding, ha-
verá um equilíbrio entre direi-

tos e deveres das duas famílias
na governança. Essa holding vai
decidir sobre as subsidiárias
TAM e LAN. Depois, a gestão
da TAM continua igual, sob o
controle dos Amaros.

● E por que não é uma fusão?
Em uma fusão, você junta dois
CNPJs e faz uma só. E, nesse ca-
so, as duas empresas mantêm
operações separadas.

● Como se dará, então a combi-
nação de TAM e LAN?
Com as autorizações, a TAM se-
rá ‘deslistada’ da Bovespa e de
Nova York. As ações da TAM se-
rão combinadas com as da LAN
para a criação da Latam, que te-
rá negociações no Chile, em No-
va York e no Brasil. A TAM sai e
a Latam entra como companhia
pública.

● Essa negociação é uma reação
ao cenário de consolidação glo-
bal do setor?
Nós antecipamos o longo pra-
zo. Nesse setor, o cenário de
consolidação é inexorável. Essa
será a maior empresa aérea pri-
vada do mundo em valor de
mercado. Se incluirmos aquelas
com participação estatal, ape-
nas a Air China e a Singapore
Airlines estão na frente. A nego-
ciação que foi concluída nas úl-
timas semanas é, na verdade, re-
sultado de um longo relaciona-
mento entre as duas empresas.
TAM e LAN compraram aviões
juntas na década de 90. Faze-
mos a manutenção de aerona-
ves conjuntamente e temos
acordo de codeshare (comparti-
lhamento de voos).
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N ão tenho dúvida: o futuro
do livro é digital. Minha
convicção está ainda mais
reforçada depois de partici-

par do Fórum Internacional do Livro
Digital, que antecedeu a abertura da
Bienal do Livro de São Paulo, na se-
mana passada.

Com base na visão dos três pales-
trantes – o norte-americano Mike
Shatzkin, o inglês John B. Thompson
e o brasileiro Jean Paul Jacob – des-
crevo, por minha exclusiva responsa-
bilidade, o que poderá ser, em 2025, a
mais famosa enciclopédia virtual do
mundo da UniPaedia (Universal
Encyclopaedia), acessível por meio
do SmartPad, o e-reader do futuro.

Essa enciclopédia conterá algo
equivalente a 100 vezes mais infor-
mação do que a Wikipédia que hoje
conhecemos, escrita em mais de 200
idiomas.

Veja como funcionará a UniPae-
dia. Enquanto aperta a tecla do micro-
fone, você diz com clareza ao e-rea-

der o tema de sua consulta. Por exem-
plo: Jean-Jacques Rousseau.

Em menos de dois segundos, abre-se
a página com o artigo principal sobre o
grande filósofo franco-suíço.

No lugar de uma foto central da pági-
na, você tem um display de super high
definition onde se exibem vídeos, filme-
tes ou de recursos de multimídia.

Colaborativa. Para minha surpresa, as
imagens vão se sucedendo, num audio-
visual incrível. Um avatar apresenta o
filósofo com texto e áudio: “Jean-Jac-
ques Rousseau, né le 28 juin 1712 à
Genève et mort le 2 juillet 1778 à Eme-
nonville, est um écrivain, philosophe et
musicien genevois de langue françai-
se...”

Como prefiro fazer a consulta em mi-
nha língua-mãe, aperto a tecla de sele-
ção de idioma e escolho o português.

O avatar retoma sua biografia: “Jean-
Jacques Rousseau, nascido no dia 28 de
junho de 1712 em Genebra...” Ao fundo,
o cenário da cidade suíça naquele ano.

Imagine a utilidade e o valor cultural
de uma enciclopédia como essa com to-
dos os recursos de multimídia, disponí-
vel em qualquer lugar do planeta, alta-
mente colaborativa, permanentemente
revisada e avalizada por especialistas
das maiores universidades do mundo.

O livro é uma de minhas paixões. Ele
me permite ler, reler e refletir no ritmo
que mais me agrada, mais lento ou mais

rápido, retornar às páginas anteriores,
consultar o índice ou o glossário.

Mesmo assim, tenho muitas queixas
do livro. À medida que a idade chega,
começo a me sentir irritado com as le-
tras miudinhas, os textos em corpo 7 ou
mesmo 9, que não posso ampliar como
no computador.

Imagine ler um livro de 400 páginas
em corpo 7, ou, pior ainda, em dicioná-

rios e enciclopédias antigas.
A resposta a todos esses problemas é

o livro eletrônico.

A Bienal de 2025. Estamos em plena
Bienal do Livro de São Paulo-2010, que
começou na semana passada e ainda se
estende até o domingo próximo, no
Anhembi.

Não perca a oportunidade de visitar o
espaço da Imprensa Oficial, com uma
exposição sobre o livro digital.

Visite tudo, fotografe, compre os li-
vros que quiser, leve seus filhos, estimu-
le-os a ler mais e registre o máximo de
informações sobre o evento para com-
pará-lo, daqui a 15 anos, com a Bienal do
Livro de São Paulo-2025.

Naquele ano, você não precisará ir ao
Anhembi. Até porque a Bienal não terá
um local físico para sua realização, por-
que será inteiramente virtual, interati-
va, colaborativa e muito mais divertida.

Para a maioria dos especialistas, o li-
vro como o conhecemos hoje estará pra-
ticamente extinto daqui a 30 anos, e só
será encontrado em museus, nas últi-
mas bibliotecas pessoais ou nas mãos
de bibliófilos e colecionadores.

É claro que o livro impresso em papel
não desaparecerá. Assim como os velei-
ros do século 18 não desapareceram to-
talmente – porque sobrevivem nos iates
de luxo de hoje –, o livro poderá sobrevi-
ver, mas como um mercado de nicho,
para edições de luxo, verdadeiras obras
de arte, para reprodução das mais belas
ilustrações.

E mesmo assim, combinando impres-
são especial com a tinta eletrônica (e-
ink), papel eletrônico e nanopapel, capa-

zes de resistir muito mais à ação do
tempo.

Os sucessores do livro impresso
em papel serão provavelmente livros
digitais interativos, audiovisuais e
multimídia, com novos conceitos,
novos formatos e funções, como a
UniPaedia acima descrita.

Mais leitores? Com o advento dos
leitores eletrônicos e a universaliza-
ção da tecnologia digital, é bem pro-
vável que cresça também o número
de leitores, numa reversão surpreen-
dente do declínio do hábito de leitu-
ra das novas gerações.

As primeiras ferramentas dessa re-
volução estão aí. São leitores eletrôni-
cos como o Kindle DX da Amazon, o
Sony e-Reader Touch PRS 500, o Be-
Book Neo, o Alex e-Reader, o PanDi-
gital Novel, o Kobo e-Reader, o Bar-
nes & Noble Nook, o Cool-er e, obvia-
mente, a vedete mundial da Apple, o
iPad. A Amazon espera lançar ainda
este ano um Kindle de US$ 99.

Os e-readers atraíram e domina-
ram as atenções dos milhares de visi-
tantes do Consumer Electronics
Show 2010, em janeiro, na cidade de
Las Vegas.

Eu já era otimista desde o lança-
mento dos primeiros leitores eletrô-
nicos. Agora sou ainda mais, com os
milhões de iPads vendidos pela Ap-
ple e com a informação mais impres-
sionante da semana passada: a venda
de livros eletrônicos para o e-reader
da Amazon no primeiro semestre
cresceu 200% em relação ao mesmo
período do ano passado.

● A união da TAM com a
LAN foi anunciada na tarde de
sexta-feira, como um fusão. A
companhia resultante da ope-
ração terá um faturamento de
US$ 8,4 bilhões, vai operar em
23 países, com 40 mil funcioná-
rios. Segundo o presidente da
TAM, Líbano Barroso, a La-

tam será a terceira maior com-
panhia aérea do mundo em va-
lor de mercado.
Embora a lei brasileira permi-
ta que estrangeiros tenham
apenas 20% das ações com di-
reito a voto de uma empresa
aérea, muitos analistas dizem
que a TAM foi comprada. Eles
dizem que a LAN incluiu em
contrato direito a veto nas de-
cisões importantes e transfe-
riu o centro do poder para a
holding, no Chile, que terá
mais capital chileno.

As ações da TAM deixarão de
ser negociadas nas bolsas de
valores de São Paulo e Nova
York. Os controladores farão
uma oferta para os minoritá-
rios para trocar ações da TAM
pelos papeis da LAN. Segundo
o ‘Estado’ apurou, 70,67% das
ações ficarão com a LAN e
29,33%, com a TAM. Para espe-
cialistas ouvidos pela agência
de notícias Bloomberg, quan-
do o acordo for concluído, a
LAN terá comprado a TAM
por US$ 3,7 bilhões.

Executivo questiona
visão de analistas de que
a TAM foi comprada e
diz que haverá divisão
de poderes na holding
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✽ Líbano Barroso é economis-
ta pela Universidade Federal
de Minas Gerais e pós-gradua-
do em Direito Empresarial
pela Fundação Getúlio Vargas.
Está na TAM desde 2004. Do
ingresso na companhia até
outubro de 2009, mês em que
tomou posse da presidência
interina, atuou como vice-pre-
sidente financeiro, de gestão
e TI. Antes da TAM, o executi-
vo passou pelos bancos Sa-
fra, Nacional e Real, entre ou-
tras companhias.

‘Não foi aquisição
nem fusão. Foi uma
combinação’

Vendas de e-books para o
Kindle cresceram 200% no
primeiro semestre

Para analistas,
TAM foi comprada
por US$ 3,7 bilhões

Família no comando. ‘A TAM vai continuar sob o controle dos Amaros’, diz Líbano Barroso

Futuro do livro é digital

●✽ esiqueira@telequest.com.br

Presidente da TAM Linhas Aéreas
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