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Ampliando code share, companhias compartilham vôos para a Argentina a partir de 5 de maio. 
Sob fogo cerrado dos sindicatos e associações profissionais, reforçado por previsões sombrias da 
GGR, consultoria contratada pela Associação dos Pilotos da Varig (Apvar) para propor um 
programa de reestruturação e recuperação da companhia, a TAM e a Varig, que desde março 
passado têm em andamento um acordo de code share em 111 vôos domésticos, vão em frente e 
se preparam para, no próximo dia 5 de maio, estender o acordo para a primeira rota internacional 
- Rio-São Paulo-Buenos Aires. 
A Varig manterá seu vôo de MD-11 matutino, de ida, e o de volta, no fim da tarde, que tem sido 
um eficiente carreador de passageiros do extremo sul para as conexões, em São Paulo ou no Rio, 
para a Europa e os Estados Unidos. As demais freqüências diárias serão compartilhadas com a 
TAM e utilizarão aviões Boeing 737-800 da Varig e Airbus A320 da companhia paulista.  
 
A Varig tem 65% de sua receita proveniente de rotas internacionais. "Temos rotas para capitais 
de todos os continentes, exceto a África", diz Alberto Fajerman, vice-presidente executivo e de 
planejamento da Varig, à testa das operações desde a saída de Manuel Guedes, ainda não 
substituído.  
 
Para Fajerman, a evolução natural do acordo operacional entre as duas companhias, é 
compartilhar os vôos de Miami e Paris, únicos destinos intercontinentais atualmente servidos pela 
TAM. O executivo não sabe qual será a reação dos parceiros internacionais das empresas.  
Na rota de Paris, por exemplo, a TAM tem um code share com a Air France que lhe garante o 
direito de usar o terminal da estatal no Aeroporto Charles de Gaulle, enquanto a Varig está 
atrelada a suas parceiras da Star Alliance e restrita à congestionada ala pioneira do aeroporto.  
 
A história bem-sucedida do atual acordo entre a TAM e a Varig, entretanto, é projetada sobre o 
pano-de-fundo da crise que assedia as duas companhias e que se interpõe entre elas e a sua 
fusão em uma só e saudável empresa. A fusão é a única solução para a crise antevista pelo 
governo federal que, entretanto, não sabe propor um formato aceitável pelas duas companhias.  
 
Analistas do setor arriscam uma fórmula que deixaria "a Varig com cerca de 10% da nova 
companhia, a TAM com um pouco mais e um consórcio dos credores com o controle acionário". Na 
TAM, este cenário é firmemente rejeitado. A empresa paulista garante que não tem dívidas e, 
portanto, credores. Já a Varig diz que tem lucro operacional e só está sufocada pelo serviço da 
dívida de US$ 800 milhões que teria começado a se acumular com a Guerra do Golfo.  
 
Entre as duas, o governo quer um milagre: que as duas companhias se entendam; que acabem 
num casamento feliz e lucrativo; que mantenham o serviço, estratégico para o País, de uma 
empresa aérea capaz de estancar a hemorragia de divisas que seria instalada pelos vôos dos 
brasileiros em companhias estrangeiras e, finalmente, que façam tudo isso sem recursos do 
governo e, principalmente, sem demitir funcionários em excesso, que engrossariam o coro de 
desempregados.  
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