
Varig e TAM querem criar uma nova empresa 
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Companhias anunciam 'solução conjunta' para dar início à reestruturação do setor  
 
A Varig e a TAM, as duas maiores companhias aéreas brasileiras, anunciaram ontem a intenção de 
criar uma nova empresa aérea. A Fundação Ruben Berta, controladora do grupo Varig, e a TAM 
assinaram protocolo de entendimentos nesse sentido. O comunicado das empresas afirma o 
"mútuo interesse em buscar uma solução conjunta que dê início à reestruturação do setor de 
aviação civil para a constituição de uma nova empresa de capital aberto, com controle privado, 
compartilhado entre os sócios, gestão profissional e elevado padrão de governança corporativa".  
 
O presidente da Varig, Manuel Guedes, ressaltou que não está definido se será criada uma 
holding, nem se as marcas serão mantidas. "O protocolo é o início de um namoro que deve 
demorar algum tempo para chegar ao casamento", sintetizou. "Iniciamos um processo e o 
resultado será uma operação melhor para as duas empresas." Guedes acrescentou que as 
negociações com os credores continuarão, independente da assinatura do protocolo.  
 
O presidente da TAM, Daniel Mandelli, explicou que a manutenção das marcas depois da criação 
da nova empresa dependerá de avaliação comercial.  
 
O comunicado afirma ainda que a nova empresa buscará preservar interesses dos usuários, 
"prestando um serviço de padrão internacional e atrair investidores para ingresso de recursos 
novos e procurar uma solução socialmente responsável para os empregados".  
 
O anúncio do acordo foi feito em conjunto pelos ministros de Defesa, José Viegas Filho, e do 
Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, e os presidentes da Varig e da TAM, além do comandante 
da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Luiz Carlos da Silva Bueno. José Viegas disse que a operação é 
exclusivamente empresarial e que o governo a "saúda", acrescentando que os problemas do setor 
aéreo não se resolvem com soluções individuais.  
 
Nos próximos meses, anunciou Viegas, governo, Congresso e empresas aéreas trabalharão para 
definir um marco regulatório para o setor. "É preciso criar condições de sustentabilidade da 
aviação civil, com um modelo competitivo e gestão eficiente", afirmou.  
 
 
O ministro da Defesa defendeu também o tratamento equânime de devedores e credores e a 
entrada de novos investidores. Ele acrescentou que, no futuro, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderá participar da reestruturação do setor dentro 
dos seus padrões técnicos.  
 
O ministro do Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan previu que novas empresas aéreas deverão 
aderir à nova companhia. Ele disse apoiar a idéia, que considera o primeiro passo para a 
reestruturação do setor. "O governo não atuará como hospital de empresas, mas apoiará soluções 
de mercado acertadas entre os acionistas."  
 
Avaliação - O protocolo prevê um cronograma de trabalho de seis meses. Segundo o presidente 
da TAM, as empresas, por serem de capital aberto, terão de fazer avaliação interna.  
 
Posteriormente, TAM e Fundação Ruben Berta irão elaborar um plano de negócios que congregue 
as duas empresas. "Este é um caminho a percorrer. O protocolo que assinamos é a intenção de 
buscar esta solução: uma nova empresa capaz de atrair novos investidores com gestão 
corporativa", disse Mandelli.  
 



TAM e Varig continuarão operando independentemente até a conclusão do entendimento para 
criação da nova empresa. Mandelli observou que o prazo de seis meses dado para a conclusão do 
acordo é preliminar e não descartou a possibilidade de os entendimentos serem concluídos antes 
desse prazo. (AE)  
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