
Aprovado fim do acordo TAM/Varig  
Isabel Sobral  
 
O Cade aceitou, por unanimidade, a proposta das empresas de encerrar o compartilhamento de 
vôos num prazo de 90 dias  
 
Por unanimidade, o plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou 
ontem o fim dos vôos compartilhados (code-share) entre TAM e Varig, num prazo de três meses a 
contar de hoje. 
 
As companhias terão de apresentar, ao final dos 90 dias, um relatório detalhado sobre a 
operação. "Os problemas que eventualmente ocorrerem terão de ser resolvidos 
administrativamente pelas duas empresas neste prazo", afirmou ontem o conselheiro relator do 
caso, Luiz Prado. Até a segunda quinzena de maio, disse o conselheiro, deverão ser atendidos os 
clientes que já fizeram reservas antecipadas nos vôos dessas empresas pelo mecanismo do code-
share. 
 
Em seu despacho, de apenas duas páginas, o conselheiro destacou que o fim do 
compartilhamento de vôos é uma conseqüência da desistência das duas empresas de se fundirem.  
 
O compartilhamento foi iniciado em março de 2003, como o passo inicial de uma fusão. Foi 
adotado também como estratégia de redução de custos operacionais das companhias, já que dá 
uma garantia de maior ocupação das aeronaves. Segundo Prado, as empresas informaram que o 
compartilhamento atinge cerca de 60% dos vôos realizados pelas duas. "Varig e TAM terão agora 
que competir entre elas e estabelecer estratégias de marketing separadas para operarem", disse 
Prado. 
 
Segundo informaram as companhias ao Cade, há reservas de 23% dos assentos dos vôos 
previstos para os próximos 30 dias, 9,6% dos assentos dos vôos a serem feitos entre 30 e 60 dias 
e 5% das vagas nos vôos programados para o período de 60 a 90 dias. O relator no Cade não 
fixou punições para as empresas caso elas descumpram os 90 dias para encerrar o 
compartilhamento.  
 
"Primeiro, é preciso frisar que houve um acordo e elas mesmas apresentaram esse prazo. E, 
depois, não preciso prever punições para o que a lei já pune, ou seja, a atuação comercial 
conjunta de quaisquer empresas, que é considerada cartel", justificou. 
 
Os indícios de uma formação de cartel entre TAM e Varig durante o período de funcionamento do 
code-share, apurados pelos técnicos da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do 
Ministério da Fazenda, estão sendo alvo de outra investigação mais detalhada que está sendo 
conduzida pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça desde junho do ano 
passado. No final de janeiro, o Cade chegou a um acordo com as companhias para encerrar as 
operações de vôos compartilhados. 
 
Em relação a uma intervenção federal na Varig, o vice-presidente da República e ministro da 
Defesa, José Alencar, voltou ontem a descartar essa possibilidade. "Governo não faz negócio. 
Aplaudimos os bons negócios, principalmente se atendem ao interesse nacional", disse. Segundo 
Alencar, a Varig reúne todas as condições de se beneficiar da nova lei de falências. O 
enquadramento na nova lei faz parte do plano de recuperação que está sendo desenhado pelo 
Unibanco e pela consultoria Trevisan. 
 
Parlamentares da bancada gaúcha, liderados pela deputada Yeda Crusius (PSDB-RS), estarão 
amanhã com Alencar para pedir um prazo maior para a Varig apresentar seu plano de 
recuperação, com base na nova lei de falências . 
 



 
Leia mais 
 
Parceria foi o primeiro passo para uma fusão deixada de lado  
Mariana Barbosa  
 
O acordo de compartilhamento de vôos (code-share) entre as companhias aéreas Varig e TAM foi 
bom para as duas empresas, mas beneficiou ainda mais a TAM, que acabou conquistando a 
liderança do mercado brasileiro. Anunciado como um primeiro passo para a fusão das duas aéreas 
- associação defendida pelo próprio governo federal como a única saída para solucionar a crise do 
setor -, o code-share reduziu a oferta de vôos e de tarifas promocionais, mas em contrapartida 
aumentou a taxa de ocupação nos vôos de ambas as companhias. 
 
A TAM, que anunciou recentemente um lucro líquido recorde de R$ 341 milhões, amargou um 
prejuízo de R$ 605,7 milhões em seu balanço de 2002. A Varig, que está em situação mais  crítica, 
com uma dívida de quase R$ 7 bilhões, também melhorou significativamente seus números e 
passou a exibir lucro operacional. A empresa ainda não divulgou o balanço de 2004, mas 
considerando-se apenas os efeitos do primeiro ano do code-share, seu resultado líquido passou de 
R$ 2,8 bilhões negativos para R$ 1,8 bilhão negativo. 
 
LIDERANÇA 
 
Nos últimos dois anos, a TAM ultrapassou a Varig em participação de mercado. Saiu de 32,9% em 
janeiro de 2003 para 44,4% no mês passado. A Varig, que detinha uma pa rticipação de 36% do 
mercado em janeiro de 2003, viu sua fatia encolher para 30,5% no mês passado. 
 
A redução de freqüências de vôos provocada pelo code-share, aliada a políticas de enxugamento 
de frota e de pessoal e também ao reaquecimento do mercado, ajudou a melhorar a taxa de 
ocupação nas aeronaves de ambas. 
 
Em janeiro de 2003, a taxa de ocupação nos aviões da Varig era de 59%, enquanto na TAM ficava 
em 50% . Um ano depois, o porcentual estava em 66% e 64%, respectivamente. Em janeiro 
deste ano, ambas ultrapassaram a marca dos 70%. Com 74% de ocupação para a Varig e 72% 
para a TAM, elas alcançaram um patamar similar ao de empresas aéreas dos Estados Unidos, por 
exemplo. Em geral, a partir de 65% de ocupação as empresas estão voando com algum lucro. 
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Acerto de contas pode sair  
Mariana Barbosa  
 
Lula indicou Alencar para negociar com aéreas no STJ  
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o vice-presidente e ministro da Defesa, José 
Alencar, para negociar um eventual encontro de contas com as empresas aéreas. A informação foi 
dada pelo presidente Lula ao ministro Edson Vidigal, presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em audiência ontem, no Palácio do Planalto. Vidigal saiu da reunião animado e considerou 
um grande avanço o sinal de que o governo está disposto a conversar. 
 
No início de março deverá haver uma primeira reunião de conciliação no STJ, com a presença de 
Alencar, dos presidentes da Varig, TAM e Vasp e de Vidigal. Trata-se de uma mudança de atitude 
do governo, até então reticente em relação a qualquer negociação sobre encontro de dívidas e 
créditos com as aéreas. 
 



O presidente do STJ vem trabalhando em prol de uma conciliação entre a União e companhias as 
aéreas desde dezembro de 2004, quando a Varig obteve na Justiça o direito de ser ressarcida em 
cerca de R$ 2,5 bilhões por perdas decorrentes de planos econômicos de 1987 a 1992. Já a dívida 
da empresa com a Receita Federal e a Previdência é de pouco mais de R$ 2,6 bilhões. 
 
Processos similares da Vasp e da TAM, que pleiteiam cerca de R$ 1,5 bilhão e R$ 600 milhões, 
respectivamente, correm na Justiça. A Transbrasil já obteve o mesmo direito, em 1999, e fez o 
seu encontro de contas. 
 
A União tem por obrigação legal recorrer da decisão que beneficiou a Varig. O prazo para esse 
recurso é até 2 de março, quando completam dez dias da publicação do acórdão da decisão. O 
prazo pode ser prorrogável por mais 20 dias. 
 
Entretanto, um aditivo à nova Lei de Falências e um decreto de 1997 permitem a realização de 
acordos pela União. A questão enfrenta forte resistência na área econômica do governo e, caso o 
acordo venha a se concretizar, será uma decisão política. 
 
Na opinião de Vidigal, mesmo que venha a recorrer, dificilmente o governo obterá uma vitória, 
uma vez que existe o precedente da Transbrasil. Seria mais vantajoso para a União, portanto, 
negociar um acordo agora e evitar de ter de pagar uma conta ainda maior no futuro. 
 
Vidigal defende que o encontro de contas é uma peça fundamental na reestruturação do setor 
aéreo nacional, que depende ainda de outras medidas, como a criação da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac). 
 
O Estado de São Paulo, São Paulo, 24 fev. 2005. Economia, p. B18. 


