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"Da era de glamour da TAM, só ficou o tapete vermelho." A frase é de um executivo 
ligado à empresa. Para ele, como para muita gente que acompanha a história da TAM, 
a sua trajetória pós-Rolim não lembra a da companhia que na década anterior pairava 
acima dos problemas que assombravam as suas concorrentes. 
 
Certamente, a empresa ainda impõe respeito. No mês de julho chegou a ultrapassar o 
grupo Varig e ocupar a liderança do mercado doméstico, com participação de 34,5%. 
Mas é inegável que a crise abateu seus resultados, culminando com um prejuízo de R$ 
605 milhões no ano passado. Não por outro motivo a TAM é levada, hoje, meio a 
contra-gosto, à conturbada fusão com a Varig. 
 
Teria isso tudo sido uma herança deixada pelo próprio comandante, como querem 
alguns? Resultado de seu sonho expansionista, que conduziu a um crescimento 
desmedido da frota? Ou, como dizem outros, teria sido fruto da demora daqueles que 
o sucederam em adequar a companhia aos novos tempos de austeridade da aviação 
comercial? 
 
Difícil dizer ao certo. Mas o fato é que, hoje, o excesso de capacidade da TAM é o seu 
maior problema. Enquanto 74 de suas aeronaves voam, outras 19 estão no chão. São 
17 Fokker-100 e dois Airbus A-330 que representam altos custos e nenhuma receita 
para a companhia. 
 
"O sonho do comandante de transformar a TAM na maior companhia aérea da América 
Latina teve enorme sucesso e em poucos anos a empresa praticamente se igualou à 
Varig", diz uma fonte ligada à empresa. "Por outro lado, essa mesma visão fez com 
que a empresa tivesse uma frota maior que a necessária." 
 
Já em 2000, ano anterior à morte de Rolim, a empresa se ressentia da expansão 
acelerada. Decidido a livrar a TAM da imagem associada aos desastres com o modelo 
Fokker-100, o comandante havia iniciado a substituição da frota por aeronaves Airbus. 
Ao adquirir 21 aviões naquele ano, a empresa ganhou o título de companhia com a 
frota mais nova do mundo. Mas já dava sinais de ociosidade, tendo finalizado 2000 
como a empresa com menor índice de ocupação médio dos aviões entre as quatro 
grandes à época - Varig, TAM, Vasp e Transbrasil. 
 
As premissas da expansão pilotada pelo comandante parecem ter sido que o mercado 
brasileiro continuaria crescendo e que o câmbio continuaria favorável às empresas 
aéreas, que têm pesados custos em dólares. 
Além dessas premissas terem sido frustradas, certamente não estava nos planos de 
Rolim, nem de ninguém, o surgimento da Gol. Operando no modelo de baixo custo, 
rapidamente a nova empresa abocanhou fatias expressivas de mercado, aguçando a 
guerra de tarifas no setor e agravando a crise financeira das demais empresas. 
 
A TAM, que construiu seu marketing em cima da oferta de serviços diferenciados, 
como guloseimas na sala de embarque e refeições de melhor qualidade à bordo, teve 
seu modelo posto em xeque. Hoje, não só no Brasil, como no mundo, os passageiros 
querem pontualidade e frequência e não querem pagar mais por pequenos luxos. 
O setor aéreo brasileiro já vinha em crise antes da morte do comandante, mas ela se 
aprofundou nos últimos anos. O atentado de 11 de setembro de 2001, que prejudicou 



o tráfego aéreo mundial, pegou a TAM em pleno vôo para expandir-se 
internacionalmente. 
 
A empresa adquiriu nove unidades do caríssimo Airbus A-330 de olho nas rotas 
internacionais. Além de Miami e Paris, chegou a operar Montevidéu, Zurique e 
Frankfurt. Mas teve que recuar e hoje só mantém vôos para as duas primeiras. Em 
Frankfurt, por exemplo, falhou em competir com a Lufthansa e com a própria Varig. 
Integrantes da Star Alliance, ambas conseguiam vender passagens com conexões para 
outras cidades européias, além de garantirem uma base de clientes fiéis nos países de 
origem das outras companhias da aliança. 
 
Hoje, a TAM utiliza em seus vôos internacionais apenas c inco dos nove A-330 que tem. 
Três têm sido usados em fretamentos domésticos e para a Argentina. Dois estão 
parados. Há alguns meses, negociava-se um acordo de "wet lease" (leasing com 
tripulação) dessas duas aeronaves para a China. Mas o "efeito Sars" na Ásia impediu o 
negócio. 
 
No mercado doméstico, a demanda caiu do ano passado para cá. De janeiro a julho de 
2002, 16,07 milhões de passageiros foram transportados. No mesmo período desse 
ano, o número foi 1,5 milhão inferior. 
 
Para contornar as dificuldades, a TAM trilha, hoje, dois caminhos ao mesmo tempo. Em 
sentidos opostos. Um deles é a conhecida associação com a Varig, posta em marcha 
em fevereiro deste ano e que enfrenta inúmeros obstáculos para se concretizar. 
Paralelamente, sob a batuta de Daniel Mandelli, que presidia a companhia até 
recentemente, a companhia começou a implementar o seu "plano B". Contratou a 
consultoria da Bain & Company para reestruturar sua operação, basicamente, com 
profundo corte de custos. Algumas das medidas adotadas até agora foram o corte de 
rotas não rentáveis, a eliminação da chamada "super classe" nos vôos domésticos, a 
simplificação do serviço de bordo e também dos hotéis que hospedam a tripulação. A 
ordem, dentro da empresa, é trabalhar como se a fusão não fosse acontecer. 
 
Nessa linha, a TAM, assim como a Varig, reduziu significativamente sua oferta. Em 
julho, a sua oferta de assentos (1,25 milhão) foi 27% menor do que no mesmo mês do 
ano passado. O setor como um todo cortou a oferta em 19% no mesmo mês. Entre as 
grandes companhias, só a Varig enxugou mais que ela: menos 33%, em boa parte 
porque as empresas de leasing retomaram aeronaves por falta de pagamento. Graças 
à oferta menor, ao corte de custos e ao acordo de code-share com a Varig, a empresa 
começa a ter mais fôlego financeiro. 
 
O projeto da fusão com a Varig, lançado pelo próprio comandante Rolim como solução 
para a crise do setor, ainda tem muitos obstáculos pela frente. O chamado contrato de 
associação, uma espécie de pré-contrato que servirá de garantia para que o governo 
aporte dinheiro na Varig, ficou pronto na última terça-feira. 
 
Mas mesmo depois de assinado, ainda não sacramenta a operação. Falta ainda a 
renegociação das dívidas da Varig, que superam US$ 1,2 bilhão, sem o que não sai 
negócio. Os credores deverão aceitar um certo deságio da dívida, alongar uma outra 
parcela e, provavelmente, transformar outro tanto em participação acionária na nova 
aérea. 
 
A definição das participações acionárias é outro capítulo que promete encrenca. A 
única coisa certa até agora é que a Varig representará 5% do capital. A fatia da TAM 



ainda não está definida, mas espera-se que seja de, no máximo, 35%. A TAM gostaria 
de mandar na nova empresa. Esse era o sonho de Rolim. A Varig já sinalizou que vai 
brigar para que isso não aconteça e a gestão seja profissionalizada. 
 
O governo deverá ficar com um bom pedaço da companhia nova. Além da BR 
Distribuidora, da Infraero e do Banco do Brasil serem credores, o BNDES deverá fazer 
um aporte de dinheiro respeitável para viabilizar a nova empresa. A única coisa dita 
pelo governo até o momento é que não há intenção de controlar a empresa. Ou seja, a 
idéia é deter menos de 50% do capital. 
 
Mesmo depois de superadas essas negociações, a fusão terá que ser aprovada pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), já que a nova empresa terá 
mais de 60% do mercado doméstico. Essa promete ser outra batalha, já que mesmo 
dentro do governo começam a surgir desavenças sobre o modelo adequado para o 
setor aéreo nacional. O BNDES e o Ministério da Defesa apóiam a fusão e avaliam que 
a solução da crise passa pela criação de uma empresa nacional monopolista, capaz de 
competir internacionalmente. O Ministério da Fazenda tem se declarado a favor de 
maior concorrência e liberação de tarifas. 
 
Entre as idas e vindas da fusão, a TAM sofreu uma recente baixa de peso. Daniel 
Mandelli, cunhado do comandante e seu sucessor após a morte, deixou a presidência 
da companhia há poucas semanas. O motivo, segundo fontes próximas, teriam sido 
desavenças familiares em torno de decisões de Mandelli. Principalmente com a filha do 
comandante, Maria Cláudia. 
Enquanto um novo presidente não é nomeado, o cargo é ocupado interinamente por 
Antonio Luiz Teixeira de Barros Junior, conselheiro da companhia e amigo da família 
Amaro. 
 
Entre especialistas da área, a avaliação é que a fusão das atividades da Varig e da TAM 
vai resolver boa parte dos problemas do setor nacional, mas ainda deixa algumas 
questões de peso em aberto. 
Para André Castellini, vice-presidente da Bain & Company, a fusão resolverá quatro 
dos principais entraves do setor: o excesso de oferta, a baixa concentração do 
mercado e a situação patrimonial delicada da Varig. "Fica faltando a regulamentação 
ineficaz", diz Castellini. 
 
Para Carlos Albano, analista do setor aéreo da Unibanco Research, a ausência de um 
marco regulatório adequado pode, inclusive, colocar em risco o futuro da nova 
empresa. "Trata-se de um setor muito cíclico, com demanda muito volátil, por isso a 
necessidade de uma estrutura regulatória que acomode esses fatores", afirma Albano. 
"Caso contrário, não sei se a nova empresa sobrevive à próxima crise do setor." 
Segundo Albano, 50% da demanda do setor é turística e, portanto, "totalmente 
dispensável". "Os outros 50% são viagens de negócios e as tecnologias de 
comunicação as tornaram menos necessárias." 
 
Os analistas citam, principalmente, a regulação da oferta. "Não podem ocorrer 
situações como as empresas estarem com 50% de ocupação das aeronaves e o 
governo abrir novas rotas", diz Albano. 
Para o brigadeiro Mauro Gandra, diretor do Instituto do Ar da Universidade Estácio de 
Sá, a regulamentação tem que ser flexível, para retrair a oferta de assentos em 
períodos de crise e liberá-la em períodos de expansão. Gandra foi diretor do 
Departamento de Aviação Civil (DAC) e do sindicato das empresa aéreas (Snea). Para 



ele, a portaria temporária publicada pelo Ministério da Defesa este ano segue esse 
espírito de restringir a oferta diante da queda da demanda. 
 
O excesso de oferta de assentos no mercado brasileiro é evidenciado pela baixa taxa 
de ocupação das aeronaves, que está em torno de 55% (em julho, excepcionalmente, 
foi de 67%). Na Europa, a média é de quase 65%, enquanto nos EUA gira em torno de 
70%, diz Castellini. "Esse excesso de capacidade leva a custos muito altos para as 
empresas e uma tendência à concorrência predatória", afirma ele. 
Espera-se que fusão promova um grande ajuste nessa oferta, já que a nova empresa 
vai cortar o número de aeronaves. 
 
Em relação à concentração do mercado, é consenso entre os analistas que um país 
como o Brasil, de grande extensão territorial e pequeno número de passageiros 
frequentes, com algumas rotas de baixíssima densidade, precisa ter empresas com 
grande participação de mercado. 
"Não pode haver mais do que dois concorrentes de maior peso, uma empresa de porte 
nacional e outra de modelo 'low cost' regional", diz o vice-presidente da Bain. "Para ser 
rentável, uma companhia aérea precisa ser dominante na área em que opera", 
completa. 
 
Outro ponto que reforça o argumento da necessidade de uma empresa "dominante" no 
Brasil é que o governo já sinalizou que considera estratégico ter uma companhia que 
faça vôos internacionais. "Em rotas internacionais, historicamente, se perde dinheiro, 
porque concorre-se com grandes empresas estrangeiras, que têm base de clientes 
maior e menos sensíveis a preços", diz Castellini. 
Para Mauro Gandra, para ser forte no mercado internacional, uma companhia brasileira 
tem que, antes, ser forte no mercado interno. "Se a nova empresa não tiver 
capacidade de cumprir nossos acordos bilaterais, entregaremos de bandeja o tráfego 
internacional, como já vem acontecendo", diz o brigadeiro. 
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