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Empresas assinam contrato de associação, que era crucial para liberar ajuda do BNDES  

 
As empresas aéreas Varig e TAM assinaram ontem um Contrato de Associação, considerado como 
o primeiro passo para a fusão das duas companhias. A assinatura do contrato, que estabelece a 
irreversibilidade da associação por ambas as partes, era o pré-requisito estabelecido pelo Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para começar as negociações para a 
concessão de qualquer tipo de financiamento. Segundo a Assessoria do BNDES, o banco agora irá 
aguardar a solicitação de financiamento por parte das companhias. Fontes do mercado estimam 
que a ajuda pode chegar a US$ 1 bilhão.  

O contrato foi firmado a portas fechadas na sede do Banco Fator, em São Paulo, depois de sete 
meses de uma negociação que teve início com a assinatura de um Protocolo de Entendimentos no 
dia 6 de fevereiro. O contrato não efetiva a associação, "mas estabelece os compromissos das 
partes e os termos da associação que, se implementada e concluída, consistirá na reunião de 
todas as atividades de transporte aéreo da Varig, Rio Sul, Nordeste e TAM". Não faz parte do 
acordo as operações de carga das companhias.  

Apesar de ter sido firmado "em caráter irrevogável e irretratável", o texto do acordo diz que sua 
implementação está sujeita ao "implemento de condições suspensivas, cumprimento e 
observância de obrigações pelas partes contratantes". Isso significa que as partes se 
comprometem com a associação, mas que a mesma está sujeita a aprovação pelos órgãos 
competentes. Como a nova empresa terá mais de 60% do mercado doméstico, a associação 
precisará ser analisada e aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência 
(Cade).  

O contrato estabelece ainda que o Banco Fator será o "único assessor financeiro das partes na 
estruturação e implementação da associação".  

As partes fixaram também um prazo de 120 dias para a conclusão da associação, prazo que 
poderá ser revogado por mais 90 dias. Neste período, as duas empresas, juntamente com o 
BNDES, o Banco do Brasil e a Infraero, irão negociar com os credores das duas empresas. A 
dívida da Varig é superior a US$ 1,2 bilhão.  

Segundo fonte ligada a uma das empresas, o acordo foi batizado de "reza do terço": os credores 
terão de perdoar um terço da dívida, um outro terço será transformado em ação da nova 
sociedade, enquanto a última parte será negociada.  

A assinatura do acordo só foi possível depois de intensas negociações em que ambas as partes 
tiveram de ceder. A Varig teve de dar demonstrações de que o grupo da Fundação Ruben Berta, 
acionista majoritária da companhia, que se opunha de forma mais ferrenha à associação, não está 
mais no comando das negociações. Já a TAM teve de abrir mão de seu desejo de incluir no 
contrato uma cláusula estabelecendo que seu presidente deveria ser o presidente da nova 
sociedade.  

Depois do pacote de US$ 4,9 bilhões para as companhias do setor elétrico, chamado de Proel, o 
aporte para viabilizar a associação da Varig com a TAM foi batizado de Proar. O pacote para o 
setor aéreo também deve incluir uma ajuda financeira para solucionar o problema da Transbrasil, 
Vasp e Gol, que poderia levar a uma associação nos moldes de Varig e TAM. 
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