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A negociação para a fusão entre Varig e TAM encontrou mais um gargalo. A TAM não 
aceita as condições impostas pelo conselho deliberativo da Fundação Ruben Berta quando 
votou, no último dia 30 de abril, a proposta de fusão elaborada pelo banco Fator. Ao 
mesmo tempo em que aprovou a proposta, o conselho colocou na pauta condições, que não 
constavam da proposta, mas que foram votadas em bloco. Para a TAM, esses requisitos 
tirariam compe titividade da nova empresa. Procurada, a empresa não quis fazer 
comentários. 

Entre eles, a exclusividade de prestação de serviços de manutenção das aeronaves da 
nova companhia , por sete anos, para a Varig Engenharia e Manutenção (VEM) e 
também a preferência do uso dos porões das aeronaves, pelo mesmo prazo, para a 
VarigLog, empresa de logística da Varig. As duas subsidiárias ficarão fora da fusão. 

A resolução desse impasse é fundamental para que Varig e TAM assinem um acordo de 
irreversibilidade da fusão. O acordo, por sua vez, é a condição imposta pelo governo 
para oferecer garantias a dois importantes credores da Varig, ainda antes da fusão, e, 
com isso, dar um fôlego financeiro à empresa. Hoje a companhia tem que pagar, 
diariamente, mais de R$ 5 milhões à BR Distribuidora pelo combustível. Em junho, 
vence um empréstimo de R$ 300 milhões no Banco do Brasil. O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passaria a ser avalista em uma 
renegociação com esses credores. 

A TAM não quer deixar nas mãos de uma única companhia, a VEM, a responsabilidade 
pela manutenção das aeronaves da nova empresa. O Valor apurou que o "razoável" 
para a nova empresa, na visão da TAM, seria que a VEM ficasse com algo próximo a 
50% do trabalho. O restante, provavelmente, ficaria para a própria TAM, que tem 
investido pesadamente em um centro tecnológico em São Carlos, interior de São 
Paulo. O centro já absorveu R$ 40 milhões até agora. É nesse centro que a TAM faz 
todas as grandes manutenções de seus aviões. 

Quanto à preferência da VarigLog no uso dos porões, não seria interessante para a 
nova empresa, na avaliação da TAM, depender da receita de uma única empresa, que 
poderia não utilizar todo o espaço. Mas esse ponto seria menos crítico que a questão 
da VEM nas negociações. A TAM poderia fazer alguma concessão, desde que os preços 
praticados com a VarigLog fossem de mercado. 

Outro ponto que terá que ser aclarado antes da assinatura do acordo de 
irreversibilidade é a posição acionária da TAM dentro da nova empresa. Não se trata, 
necessariamente, de definir já os percentuais de participação na nova empresa. Até 
porque isso vai depender de acordos com os credores, que precisam resolver o quanto 
das dívidas aceitam transformar em capital, o quanto aceitam alongar e o quanto 
poderiam perdoar. Segundo o Valor apurou, o presidente da TAM, Daniel Mandelli, já 
deixou claro a interlocutores que só assina o documento se ele assegurar que a TAM 
será sócia a majoritária dentro do bloco de controle da nova empresa. 
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