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Banco Fator, responsável pela operação, diz que empresas já não divergem em 'pontos sensíveis'  
 
O Banco Fator, responsável pela condução do processo de fusão entre Varig e TAM, informou 
ontem, oficialmente, que todas as divergências em "pontos sensíveis" da operação foram 
resolvidas, depois do terceiro dia consecutivo de reunião entre os representantes das duas 
companhias aéreas nas negociações. A expectativa é de que um contrato que torne inequívoco o 
compromisso das companhias com a fusão seja assinado na próxima semana.  
 
O documento é condição essencial para a entrada do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) na operação, como garantidor de US$ 120 milhões em dívidas que a 
Varig não conseguirá honrar até a conclusão do processo de fusão.  
 
Fontes das duas companhias aéreas informaram ao Estado que, embora os interlocutores estejam 
satisfeitos com o novo ritmo das negociações, alguns detalhes da operação ainda serão resolvidos 
na próxima semana.  
 
O problema é que, para facilitar que a Fundação Ruben Berta (FRB) aprovasse, em 30 de abril, o 
andamento da fusão, algumas condições teriam sido acertadas com o Banco Fator. Uma delas era 
a garantia de que as empresas não-aéreas do Grupo Varig - entre elas a VEM, Sata e VarigLog - 
não fariam parte da fusão e teriam contratos de sete anos para prestar serviços à nova 
companhia. A TAM quer tornar menos rígido o prazo, temendo que a rigidez contratual seja 
prejudicial à empresa resultante da fusão.  
 
Essa e outras questões ainda serão discutidas na próxima semana, mas um dos interlocutores da 
Varig avaliou que "80% do que havia sido proposto à Varig está caminhando".  
 
Nas reuniões, a TAM tem sido representada por seu presidente, Daniel Mandelli, e pelo 
conselheiro Luiz Antônio Barros. Do lado da Varig, entretanto, o conselheiro Joaquim Santos está 
sendo acompanhado pelo ex-presidente Manuel Guedes. O executivo havia pedido afastamento do 
cargo em abril, por divergências com os curadores da FRB, mas foi trazido de volta à mesa de 
negociações após a troca do comando da fundação, ocorrida no último sábado.  
 
Prejuízo - No primeiro trimestre deste ano, a TAM registrou prejuízo de R$ 87,7 milhões, de 
acordo com os dados divulgados ontem. No ano passado, a companhia havia lucrado cerca de R$ 
15 milhões no período. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, o resultado negativo é 
resultado dos altos patamares da cotação do dólar até a primeira quinzena de março e do 
aumento de 49% do preço do combustível de aviação no período.  
 
O gasto com a compra de combustíveis aumentou R$ 116 milhões em relação ao mesmo período 
de 2002, enquanto as despesas atreladas ao dólar, como leasing de aviões e manutenção, 
subiram R$ 110 milhões em relação ao ano passado.  
 
A receita da TAM nos 3 primeiros meses do ano ficou em R$ 820 milhões, ante R$ 836 milhões no 
ano anterior. O resultado da empresa ainda reflete pouco as operações de compartilhamento de 
vôos com a Varig, que foram iniciadas no dia 10 de março. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 31 maio 2003. 


