
Na última sexta-feira, a TAM e
a LAN anunciaram o plano de
fusão das suas operações. A
aprovação do negócio que cria-
rá a maior companhia aérea da
América Latina está condicio-
nada ao sinal verde dos acio-
nistas e dos órgãos regulado-
res do Brasil e do Chile. Por
enquanto as empresas estão
em fase de due dilligence, em

que uma analisa com profundi-
dade os números da outra.

A LAN atende a cerca de 70
destinos e a TAM, incluindo
os acordos comerciais, opera
106 rotas. Por conta da alta do
valor das ações da TAM no dia
do anúncio, a Comissão de Va-
lores Mobiliários vai investi-
gar se a informação sobre o
negócio vazou.

Nova estrutura societária
será investigada pela Anac
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Latam deve
ter um só
programa
de fidelidade
Mas, segundo presidente da TAM, no
curto prazo nada muda para usuários
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Os programas de fidelidade da
TAM e da LAN não passarão
por mudanças no curto prazo
por conta da fusão entre as
companhias aéreas, que resul-
tou na Latam. Pelo menos até
o negócio ser aprovado entre
os acionistas das duas empre-
sas e pelos órgãos regulado-
res, nada muda. Mas com o
tempo o plano das novas par-
ceiras é unir os dois progra-
mas e passar a oferecer uma
única opção aos passageiros.

A LAN oferece aos cerca de 4
milhões de usuários o LANPass
e faz parte do programa interna-
cional de fidelidade Oneworld.
Já a TAM tem o Programa Fideli-
dade, com 7,2 milhões de clien-
tes, e integra a Star Alliance.

A TAM S.A. tem 73% da Multi-
plus, gestora do programa de fi-
delidade do grupo. Segundo a
empresa brasileira, após o fim da
transação, a Latam avaliará as
melhores opções de aliança para
o grupo.

Os passageiros vão continuar
a juntar pontos nos respectivos
programas, mesmo aqueles que
são donos de contas nas duas
companhias aéreas. As empre-
sas, no entanto, admitem que
vão trabalhar para criar um pro-
grama único para os passageiros
da Latam.

Longo prazo. “Não há nenhu-
ma mudança no programa de fi-
delidade e a Multiplus segue per-
tencendo à TAM S.A. e como
companhia aberta”, afirmou Lí-
bano Barroso, presidente da
TAM. Ainda assim, Barroso dis-
se que a união das empresas re-
presenta para a Multiplus uma
oportunidade de expandir-se a

todos os países onde a chilena
opera.

“A TAM já tem cartões em par-
ceria com o Itaú na América Lati-
na e pontos de atendimento para
programas de fidelidade em ou-
tros países da América do Sul.
Ainda não temos números, mas
sem dúvida é uma oportunidade
para a Multiplus, que nasceu pa-
ra ser um grande programa de
milhagem na América Latina.”

Mais opção de voos. Segundo
Barroso, após a criação da La-
tam, prevista para ocorrer em
até nove meses, os clientes das
companhias terão mais possibili-
dades de voos, com menos tem-
po de conexão. “Também vão ter
mais destinos na Europa, do la-
do do Pacífico, e estamos anali-

sando outras possibilidades de
voos, como para a África”, desta-
cou o presidente da TAM.

Como o negócio com a LAN se
deu na esfera da TAM S.A., todas
as suas subsidiárias entraram na
transação. O mesmo vale para o
centro de manutenção, reparos
e revisões (MRO, na sigla em in-
glês), para a TAM Cargo, a TAM
Mercorsur, a TAM Viagens e a
Pantanal Linhas Aéreas. Só fica
de fora do acerto com a LAN a
TAM Aviação Executiva, contro-
lada apenas pela família Amaro.

O presidente da TAM S.A.,

Marco Antonio Bologna, disse
ontem na teleconferência com
analistas que a Latam terá a mais
ampla malha de cargas na Améri-
ca Latina e será a número um em
transporte regular de passagei-
ros na região, sendo a segunda
em rotas aos Estados Unidos e
Canadá.

“Seremos a primeira latino-
americana com fôlego para com-
petir no mercado global e a ter-
ceira maior aérea do mundo em
valor de mercado (US$ 10,6 bi-
lhões), sendo a maior com capi-
tal 100% privado”, destacou.

A Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) informou ontem
que vai investigar a nova compo-
sição acionária da TAM para ava-
liar se a mudança fere o limite de
20% de capital externo permiti-
do às companhias aéreas nacio-
nais. O órgão não definiu um pra-
zo para que a documentação seja
apresentada, mas a empresa afir-
mou que enviará as informações
em setembro.

Ontem, o presidente da TAM
S.A., Marco Bologna, e o presi-
dente da TAM Linhas Aéreas, Lí-
bano Barroso, reuniram-se em
Brasília com o ministro da Defe-
sa, Nelson Jobim, e a presidente

da Anac, Solange Vieira. Segun-
do os executivos, tratou-se de
uma “visita de cortesia” para es-
clarecer detalhes da operação.

Bologna disse estar confiante
na aprovação do negócio pelos
órgãos reguladores em seis a no-
ve meses, período no qual a em-

presa também pretende retirar
suas ações da BM&FBovespa.

Especialista em direito aero-
náutico da Felsberg & Associa-
dos, Guilherme Amaral afirmou
duvidar que a fusão entre TAM e
LAN enfrente empecilhos do
ponto de vista legal. “Não vejo
motivos para o negócio ser des-
feito por essa razão. A questão
maior deverá ser a análise con-
correncial”, disse o advogado.

Para o especialista, a lei exige
somente que o sócio estrangeiro
tenha até 20% do capital votante
da operação local. Ele afirmou
que concessões feitas ao sócio
chileno, como a possibilidade de
veto em decisões, não estão con-
templadas no Código Brasileiro
de Aeronáutica, em vigor desde
1986. “Como qualquer minoritá-
rio, a LAN poderá brigar por seus
interesses”, disse. / RENATO AN-
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Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. convocados
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 31 de agosto de
2010, às 10hs, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, nº 490, 
Vila Mogilar, na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: (i) aprovação da Incorporação da Expertise Consultoria e Treinamento em Tecnologia da Informação 
e de Processos Ltda. (“Expertise”) pela Companhia, com a consequente extinção da Expertise e sucessão 
de todos os direitos e obrigações desta pela Companhia, nos termos propostos no “Instrumento de Justificação
e Protocolo de Incorporação de Ações”, celebrado pelas administrações da Companhia e da Expertise, 
em 12 de agosto de 2010; (ii) ratificação da escolha da empresa especializada Martins Oliveira Auditoria e
Consultoria Empresarial Ltda. que elaborou o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Expertise pelo seu
valor contábil (“Laudo de Avaliação”); e (iii) aprovação do Laudo de Avaliação. Para tomar parte e votar na
Assembleia, os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários e comprovante de
depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária ou pela entidade de custódia
das ações para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral. Nos termos do
parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários,
observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento de mandato.
Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com
Investidores (http://www.tivit.com.br), bem como no site da CVM e da BM&FBOVESPA, cópias dos documentos
a serem discutidos na Assembleia Geral, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM 481/2009. Mogi das
Cruzes, 13 de agosto de 2010. Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.

Luiz Roberto Novaes Mattar
Presidente do Conselho de Administração (14, 17 e 18)

● Sem ‘jeitinho’
O presidente da TAM S.A., Marco
Bologna, diz que o negócio entre
TAM e LAN não representa “um
drible” na legislação brasileira.
“O capital votante continua na
mão da família Amaro”, justifica.

Novos negócios. Para Bologna e Barroso, da TAM, o futuro da Multiplus pode estar na expansão internacional
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Para quem respira literatura e cultura.

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Domingos Orestes Chiomento � Gestão 2010-2011
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909; tel.: 11 3824.5400;
fax: 11 3824.5486; e-mail: comunicacoes@crcsp.org.br; Portal: www.crcsp.org.br

CFC EMITE RESOLUÇÕES
APROVANDO CPC 41

E ICPCs 13 E 15

O CFC (Conselho Federal de Contabilidade) emitiu
Resoluções que aprovam documentos elaborados pelo CPC
(Comitê de Pronunciamentos Contábeis).

A Resolução CFC nº 1.287 aprova a NBC T 19.42 �
Resultado por Ação, que foi elaborada com base no
Pronunciamento Técnico CPC 41. Essa Norma visa estabelecer
um denominador do cálculo do resultado por ação. Deste modo,
será possível melhorar as comparações de desempenho entre
diferentes companhias no mesmo período e também dentro
da mesma companhia, mas em períodos diferentes.

O uso desse denominador aprimora as demonstrações
contábeis, mesmo que os dados do resultado por ação
possuam limitações devido às diferentes políticas contábeis
adotadas.

A Resolução CFC nº 1.288 aprova a IT 14 � Direitos a
Participações Decorrentes de Fundos de Desativação,
Restauração e Reabilitação Ambiental, que corresponde à
Interpretação Técnica ICPC 13. A sua utilização está relacionada
aos custos de desativação de fábricas (como usina nuclear),
ou de determinados equipamentos (como veículos) ou de
reabilitação ambiental (despoluição de águas ou restauração
de terreno contaminado).

O CFC editou também a Resolução nº 1.289, aprovando
a IT 15 � Passivos Decorrentes de Participação em um Mercado
Específico � Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos, cujo
texto é baseado na Interpretação Técnica ICPC 15. O texto traz
orientações para que, nas demonstrações contábeis dos
fabricantes, sejam reconhecidos os passivos por
gerenciamento de resíduos previstos na Diretiva da União
Europeia sobre Resíduos de Equipamentos Eletrônicos.

As ITs 14 e 15 são pouco frequentes nas empresas
brasileiras, mas complementam a convergência das Normas
Brasileiras de Contabilidade ao padrão internacional, de acordo
com o Iasb (International Accounting Standards Board � Comitê
de Normas Internacionais de Contabilidade).

As Resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União
de 9 de agosto de 2010. Os documentos do CPC foram
referendados também pela CVM (Comissão de Valores
Mobiliários), que editou as Deliberações números 636, 637 e
638. Elas aprovam, respectivamente, o CPC 41, a ICPC 13 e a
ICPC 15.
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