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Até o final do ano, empresa pretende também definir em que aliança global vai entrar 
 
A TAM pretende aumentar a presença no exterior e duplicar o peso do vôos internacionais no 
faturamento do grupo. A empresa quer expandir a operação para Paris, tem interesse em voar 
para Nova York, quer fazer vôos do Brasil para Santiago e Caracas, com a subsidiária TAM 
Mercosur, e deverá definir, até o fim do ano, em que aliança global deverá entrar. Em paralelo, 
desenvolve estudos para uma capitalização, cujos valores poderão variar entre US$ 100 milhões e 
US$ 200 milhões.  
 
Os planos foram informados ao Estado pelo novo presidente da companhia, Marco Bologna, que 
assumiu em 19 de janeiro. Dois dias depo is, apresentou um plano de ação para a companhia, 
que, dentre outras coisas, prevê que a TAM pretende se transformar na "maior e mais lucrativa 
empresa aérea da América Latina". Alguns dos objetivos são crescer no mercado internacional, 
manter uma estrutura de capital forte e oferecer preços competitivos no País.  
 
Atualmente, a TAM já voa para Buenos Aires, Miami e Paris. Já a outra empresa aérea do grupo, a 
TAM Mercosur, antiga Linhas Aéreas Paraguaias (Lapsa), voa para destinos como Santiago, 
Buenos Aires, Montevidéu, Punta Del Este. "A gente pretende otimizar a malha integrada das duas 
companhias, com a preocupação imediata desse tráfego do Cone Sul." A expansão está em 
sintonia com a política de integração regional do governo.  
 
Os vôos internacionais representam 15% do faturamento do grupo, fatia que deverá subir para 
30% nos próximos anos. A expansão também atende ao fato de a TAM ter uma frota de aviões de 
grande porte. São cinco Airbus 330 em uso pela própria empresa e quatro alugados - dois voltam 
em abril e os outros dois no fim de 2005. O décimo resulta de um pedido antigo e chega da 
fábrica ano que vem. "Isso nos leva ao fato de ter um planejamento de crescimento na área 
intercontinental, para dar inclusive utilização a estas máquinas."  
 
A empresa também está disposta a definir em que aliança global vai atuar.  
 
Hoje, a TAM mantém vôos compartilhados com a American Airlines (líder da aliança One World) e 
a Air France (da Sky Team). Com a retomada mundial no setor, o assunto voltou à pauta. Bologna 
nega que esteja havendo pressão, mas reconhece que "há uma demanda por decidir em que 
aliança você fica".  
 
"Por que isso? Porque interessa às alianças uma companhia como a TAM."  
 
Nas próximas semanas, a diretoria da TAM deverá enviar ao conselho de administração o 
"encaminhamento" que se pretende dar ao projeto de capitalização. "Estamos avaliando o querer 
e o poder e vamos estar apresentando entre março e abril. Aí sim posso dizer se efetivamente 
vamos para o mercado." O projeto vem desde o início de 2001, mas foi suspenso com a morte do 
Comandante Rolim Amaro, em julho aquele ano, e devido às incertezas geradas pelos atentados 
nos EUA.  
 
A operação em estudo é uma emissão primária de ações. O valor não está definido, mas deverá 
variar entre US$ 110 milhões e US$ 200 milhões. O montante não pode ser muito superior, até 
porque isso poderia afetar o controle da família dona da empresa, que pretende manter mais de 
50% do negócio. Caso a capitalização se concretize, os recursos serão usados em sistemas para 
maior eficiência, desenvolvimento do Centro Tecnológico de São Carlos e investimentos em 
pessoal.  
 



Outra meta que será perseguida aperfeiçoar a política de "preços dinâmicos", ou seja, adequadas 
à compra feita com antecedência ou não, dentro ou fora de horários de pico, por exemplo. "Isso 
vamos estar endereçando ao longo do ano, como maneira até de mostrar que a TAM tem produtos 
também, horários, segmentos, classes tarifárias que são tão baratas quanto a concorrente que 
está mostrando aí, que sempre diz que tem o melhor preço, mas nunca sempre é para o avião 
inteiro", disse, numa referência à Gol. 
 

 
Continuação 
 
Acordo operacional pode ser aprovado com ressalvas 
 
Varig e TAM já admitem a hipótese do Cade só aceitar parc ialmente os vôos compartilhados 
 
Varig e TAM já trabalham com a possibilidade de o pedido de prorrogação do acordo operacional 
ser aprovado com ressalvas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), como 
limitação para partes do País ou determinadas rotas. Para o presidente da TAM, Marco Bologna, o 
projeto será aprovado integralmente ou com ressalvas.  
 
Segundo ele, o formato encontrado foi o mais pragmático possível, já que os motivos que 
emperram a fusão ainda persistem.  
 
Varig e TAM solicitaram ao Cade prazo de 24 meses para analisar o projeto de associação e 
apresentaram a alternativa de formação de uma empresa para gerir os vôos compartilhados, com 
uma única política comercial nestas rotas.  
 
Hoje, cada empresa pode vender apenas 50% no avião da outra. Nesta nova etapa, poderiam 
comercializar 100% dos assentos.  
 
"Se tivesse havido a fusão era exatamente isso que estaria acontecendo.  
 
Então a gente está sendo pragmático tentando fazer conjuntamente aquilo que é possível. Porque 
continuam os problemas de contingências, de equações societárias, de participações. Não foram 
sanados", afirmou Bologna.  
 
O executivo resume que os maiores problemas quanto à fusão são contingências trabalhistas e 
fiscais existentes hoje na Varig e as que podem vir a se geradas com o próprio movimento de 
fusão, além da disposição dos credores em perdoar dívidas, alongar e converter dívidas em 
capital. "Então essa equação, que é complexa", afirmou.  
 
"Acredito que a fusão é possível desde que a somatória daquilo que a Fundação Ruben Berta 
(dona da Varig) acredita que ela deva ter na nova sociedade, somada à participação que a TAM 
acredita que deva ter, somada à expectativa que os credores têm em converter créditos que eles 
têm na Varig e o dinheiro novo necessário para esta reestruturação dê 100%", comentou.  
(N.B.J.) 
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