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Até ontem, os contatos eram indiretos, por intermédio da equipe do Banco Fator  
 
Varig e TAM inauguraram ontem uma nova etapa no processo de fusão, numa reunião 
que colocou frente à frente representantes das empresas.  
 
Até então, o contato entre os dois lados ocorria indiretamente, mediado pela equipe do 
Banco Fator, que também participou da reunião de ontem. O objetivo é acelerar os 
entendimentos para a assinatura, até a semana que vem, de um contrato que 
formalize de modo inequívoco o compromisso das duas empresas com o processo de 
fusão.  
 
O documento é uma exigência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) para conceder qualquer tipo de ajuda à Varig, que enfrenta 
dificuldades para abastecer seus aviões por falta de crédito junto à estatal BR 
Distribuidora. O fluxo de caixa da companhia deverá estar negativo em até US$ 120 
milhões até setembro, mês previsto para a fusão. O BNDES seria responsável pelas 
negociações com os credores estatais, restabelecendo as linhas de crédito da Varig.  
 
Do lado da TAM, participaram o presidente, Daniel Mandelli, e o conselheiro Luiz 
Antônio Barros. Pela Varig, estiveram presentes os sete novos conselheiros da 
Fundação Ruben Berta, eleitos no último sábado, além do ex-presidente Manuel 
Guedes e de Joaquim Santos, do Conselho Administrativo. Os dois últimos foram 
escolhidos pela fundação para representar a Varig nas negociações. A reunião durou 
mais de três horas e deverá ser o primeiro de uma série de encontros.  
 
Participação - Ontem, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Carlos Lessa, admitiu a participação dos credores estatais da Varig 
na companhia resultante da fusão com a TAM. Segundo ele, quatro credores poderiam 
participar: Banco do Brasil, BR Distribuidora, Infraero e o próprio BNDES.  
Além disso, não estaria descartada a participação de investidores privados, nacionais 
ou estrangeiros.  
 
"Esse é o modelo com que o banco trabalha", disse Lessa. Segundo ele, o BNDES não 
tem interesse em operar a nova companhia mas poderá, caso seja interesse do 
governo, reorganizar essa empresa. Assim, Lessa negou que a participação das 
estatais poderia tratar-se de uma reestatização no setor aéreo brasileiro. Segundo 
fontes próximas às negociações, as estatais ficariam com 40% da nova empresa, TAM 
e Varig com outros 40% e os 20% restantes nas mãos de credores estrangeiros.  
 
Ele não quis dizer quanto custará ao banco a participação na nova empresa.  
 
"Ainda não dá para saber isso", afirmou. Disse apenas que é interesse do governo que 
o País tenha uma companhia forte para garantir o transporte de "170 milhões de 
brasileiros" e manter o superávit cambial de US$ 1 bilhão que o setor gera com 
operações no exterior.  
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