
TAM planeja desmembrar negócio de manutenção 
 
Um projeto aventado no fim de 2009 pela TAM tem tudo para se tornar realidade ano que 
vem: a independência da área de manutenção da companhia, a exemplo do que aconteceu 
com o Multiplus, programa de fidelidade que levantou R$ 723 milhões numa oferta pública 
inicial de ações realizada na Bovespa em fevereiro de 2010. A informação foi dada ontem ao 
Valor pela presidente do conselho de administração da TAM, Maria Cláudia Amaro, durante a 
67ª edição do encontro anual da Associação Internacional do Transporte Aéreo (Iata, na sigla 
em inglês), que está sendo realizado em Cingapura.  
 
Em sua primeira entrevista após as notícias de que a fusão entre a LAN e a TAM corre o risco 
de ser restrita ou vetada pela autoridade antitruste chilena, Maria Cláudia também comentou 
suas expectativas sobre a aprovação do negócio. Disse estar tranquila e otimista de que as 
companhias terão sinal verde para levar adiante a união anunciada em agosto de 2010. 
 
No dia 26 de maio, a criação da Latam foi discutida em audiência pública no Chile a pedido do 
órgão de defesa consumidor local (Conadecus). Entre acusações de monopólio na rota São 
Paulo- Santiago feitas por rivais no Chile, ficou estabelecido que o Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia (TDLC) vai emitir um parecer em até 60 dias, contados a partir da 
realização dessa audiência.  
 
A seguir, os principais trechos da entrevista:  
 
Valor: Como a sra. avalia a situação da Latam no Chile? Está preocupada com um possível 
veto à fusão? 
 
Maria Cláudia Amaro : É inegável que temos um projeto vencedor, que é a Latam. E nós 
confiamos absolutamente nesse projeto, da mesma forma que confio na avaliação da 
autoridade chilena sobre ele, que é vencedor para o consumidor, para os funcionários e para 
os países. Ele agrega valor e riqueza no sentido de geração de emprego. Então, não tenho 
muita preocupação. O tribunal [TDLC] tem o tempo dele, ele irá se manifestar, estou muito 
otimista com a avaliação. Neste momento seria até malicioso da minha parte dizer que tenho 
alguma preocupação. 
 
Valor: Há um plano B? 
 
Maria Cláudia : Dizer que haveria plano B é quase leviano. É inegável que a consolidação é 
uma tendência mundial. Isso está no ar, está rodando. O mundo está buscando esse caminho. 
É claro que nós buscamos no tema consolidação o melhor parceiro para a TAM e o melhor 
parceiro para a LAN. Disso eu não tenho dúvida. Acreditamos na solidez desse projeto e temos 
muita certeza que é com ele que vamos ficar. 
 
Valor: Ficou surpresa quando o presidente da LAN, Enrique Cueto, falou recentemente que 
poderia procurar a Gol, caso a Latam seja vetada? Ficou com ciúmes? 
 
Maria Cláudia : (risos) Não fiquei surpresa. Acho que as coisas são faladas e de repente 
tiradas de contexto. Não teve ciúme. São seis anos construindo esse acordo entre nós. É uma 
relação muito próxima, de amigos. 
 
Valor: Caso seja aprovada a fusão, depois de integrada, a nova companhia pode buscar 
parceiros intercontinentais? 
 
Maria Cláudia : Tem que estar aberto para olhar qualquer tipo de consolidação que exista. A 
grande questão é que haja sinergia. É um exercício de 'futurologia' perigoso, mas não dá para 
dizer que nós não estaremos olhando oportunidades em outros continentes. 
 
Valor: Há planos de outros negócios entre a família? 
 



Maria Cláudia : Vocês já viram o Multiplus, que foi a primeira tentativa bem sucedida nesse 
segmento. Estamos olhando alguma coisa talvez na área de manutenção. A gente olha, de 
repente, ter uma estrutura mais focada nesse segmento mesmo. 
 
Valor: Seria um projeto para quando? 
 
Maria Cláudia : Ano que vem. 
 
Valor: Teria uma marca nova? 
 
Maria Cláudia : Pode ser que sim, mas por enquanto não, chama-se TAM Manutenção. 
 
Valor: Já dimensionaram o investimento? 
 
Maria Cláudia : Não, não, não. Estamos fazendo estudos, olhando como faz, colocando foco 
no negócio. Foi como fizemos com o Multiplus. Primeiro a gente identificou que havia uma 
necessidade, colocamos foco, uma gestão específica para aquilo para poder começar a olhar: 
temos um negócio, o que temos na mão e como vamos caminhar. 
 
Valor: Seria como o Multiplus, com vocação para ser uma empresa separada? 
 
Maria Cláudia : Pode ser que sim. 
 
Valor: Seria uma estrutura separada de São Carlos, onde está a manutenção da TAM? 
 
Maria Cláudia : Pode ser em São Carlos, mas uma empresa separada, para desmembrar.  
 
Valor: A TAM cresceu com o slogan "TAM para todos", mas o governo está aumentando os 
juros para conter o crédito e estagnar a inflação. Isso preocupa? 
 
Maria Cláudia : O Brasil é um país de dimensão tão continental que eu não acho que o 
consumo da aviação seja como o de outros produtos. O transporte é uma necessidade. As 
pessoas, de fato, têm de se deslocar para trabalhar. E num país com as dimensões do Brasil 
não é factível fazer uma viagem terrestre, dependendo da distância, pois fica inviável. 
 
Alta do combustível derruba previsão de lucro do transporte aéreo mundial 
 
O cenário de preço do barril de petróleo em alta cortou mais do que pela metade a previsão de 
lucro líquido do transporte aéreo mundial em 2011. Em março, a Associação Internacional do 
Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês) havia projetado ganho de US$ 8,6 bilhões, mas 
ontem a quantia foi revisada para US$ 4 bilhões. Na comparação com o lucro de US$ 18 
bilhões de 2010, o maior da história, o recuo é de 78%.  
 
Como o faturamento da aviação comercial este ano deverá ser de US$ 598 bilhões, a margem 
de rentabilidade da aviação comercial mundial tem chances de se situar em 0,7%. 
 
"Terrorismo, guerras e revoluções. Medo de pandemias, terremotos e vulcões. Economias em 
queda e escalada dos preços do combustível. Durante a última década, nós vimos de tudo. 
Tudo menos lucros sustentáveis", afirmou o presidente da Iata, Giovani Bisignani, durante a 
abertura da 67ª edição do encontro anual da Iata, em Cingapura. Bisignani, que presidiu a 
Iata por volta de 10 anos, permanecerá no cargo até o início de setembro, quando assumirá 
em seu lugar o ex-presidente da Qatar Airlines, Tony Tyler. 
 
A América Latina, de acordo com a Iata, deverá ser a única região do mundo a registrar três 
anos consecutivos de lucro. Para este ano, a entidade estima um ganho de US$ 100 milhões, 
muito abaixo dos US$ 900 milhões do ano passado. A combinação de modelos de negócios 
inovadores e consolidação do mercado foram os principais motivos para esse desempenho. 
 



"Na América Latina, um bom número de empresas aéreas desenvolveu marcas supranacionais 
e vão entregar três anos consecutivos de lucro. Os governos separaram os negócios do setor 
da política. Hoje, o continente está conectado globalmente", disse Bisignani. 
 
A Iata revisou em 15% para cima o preço médio do barril de petróleo, para US$ 110. Em 
março, o valor projetado era US$ 96. Para cada US$ 1 de aumento no preço médio do barril de 
petróleo, a entidade calcula um adicional de US$ 1,6 bilhão nos custos do setor.  
 
A conta de combustível do transporte aéreo, que responde por cerca de 30% dos gastos de 
uma companhia, deverá saltar US$ 10 bilhões, para US$ 176 bilhões. Cerca de 50% do 
consumo previsto para este ano teve seu preço protegido pelo mecanismo de "hedge", com 
valores do ano passado. 
 
A região mais rentável do mundo, segundo a Iata, deverá ser a Ásia-Pacífico, com lucro de 
US$ 2,1 bilhões. No ano passado, contudo, o ganho foi de US$ 10 bilhões. Nos Estados Unidos, 
o lucro estimado é de US$ 1,2 bilhão, frente aos US$ 4,2 bilhões obtidos em 2010. Entre as 
empresas aéreas europeias, os ganhos recuarão de US$ 1,8 bilhão para US$ 500 milhões na 
mesma base de comparação. 
 
As empresas aéreas do Oriente Médio, por sua vez, terão lucro líquido de US$ 100 milhões, 
diante dos US$ 900 milhões do ano passado. A África, conforme a Iata, deverá ser a única 
região do mundo a mostrar prejuízo, de US$ 100 milhões. 
 
Qatar formaliza interesse em comprar fatia de até 49% da portuguesa TAP  
 
A TAP já tem um candidato oficial para participar do seu processo de privatização. A revelação 
foi feita pelo presidente da Qatar Airways, Akbar al-Baker, durante a 67ª reunião anual da 
Iata. O executivo disse ontem que o interesse em comprar uma participação de até 49% foi 
demonstrado formalmente à estatal portuguesa. Esse é o limite de participação de uma 
companhia aérea estrangeira no setor aéreo europeu. 
 
"A TAP precisa de uma injeção de capital, de uma reestruturação e de novo sangue. A Qatar 
Airways fez uma aproximação e nós estamos preparados para fazer uma 'due dilligence' para 
ver como poderemos ajudar a TAP", disse al-Baker. 
 
Ele acrescentou que outras companhias estão procurando a Qatar Airways. De acordo com ele, 
a Qatar, com a TAP, poder servir a Europa a partir de Portugal. 
 
Apesar de al-Baker não ter mostrado interesse em aquisições no Brasil, uma possível entrada 
no capital da TAP daria à Qatar participação de destaque no país. A TAP tem hoje a maior 
operação entre as companhias aéreas estrangeiras, com 71 voos semanais. A Qatar Airways, 
por sua vez, tem um voo diário entre São Paulo e Doha. 
 
A privatização da TAP deverá deslanchar agora com a eleição em Portugal, realizada no 
domingo, vencida pelo Partido Social Democrata (PSD). Segundo fontes que acompanham a 
privatização da TAP, esse processo deverá ter início ainda este mês.  
 
A tendência, com a vitória do PSD, é a de vender a totalidade do capital da TAP, dizem essas 
fontes. Mesmo com a indefinição das eleições portuguesas, o que deixou engessado o edital de 
licitação da TAP, a Parpública, administradora das participações do governo português em 
empresas públicas já havia tomado medidas para preparar a venda da aérea. 
 
Uma delas é a avaliação da TAP, em curso pelo Citibank e pela Caixa Geral de Depósitos. Após 
essa etapa, deverá ser aberto um "data show" para mostrar as informações financeiras da 
companhia aos potenciais compradores. Logo que a privatização da TAP veio à tona, a Qatar já 
havia sido apontada como eventual interessada. 
 
De acordo com a imprensa portuguesa, a IAG, fusão entre a espanhola Iberia e a British 
Airways, também poderia ser uma potencial candidata a participar da privatização da TAP. A 



TAM já admitiu publicamente que acompanha o processo e que haveria interesse em avaliar o 
edital de privatização. 
 
A privatização da TAP vai incluir um pacote de sete empresas, como a brasileira VEM, de 
manutenção de aeronaves. Também estão incluídas nesse processo a Cateringpor, de refeições 
de bordo, a Lojas Francas de Portugal (LFP), do segmento de "duty free", a Groundforce, de 
apoio aeroportuário, a companhia aérea regional Portugalia, a Megasis, de tecnologia, e a UCS, 
de planos de saúde para funcionários das empresas do grupo. 
 
A Qatar Airways é uma empresa aérea do emirado árabe do Catar, fundada em meados de 
1993. A companhia é uma das que mais crescem em todo o mundo, com frota atual de 95 
aeronaves. Ela tem encomendados cerca de 200 aviões, ou o equivalente a um investimento 
de US$ 30 bilhões, conforme informa o seu site, que não divulga o faturamento. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 jun. 2011, Empresas, p. B9. 


