LATAM
O grande desafio
O grande desafio

A fusão LAN Chile-TAM significa, simplesmente, o nascimento
da maior empresa aérea da
América Latina. O que pode ser
traduzido por uma complexa e
trabalhosa operação envolvendo a transferência de competências, racionalização de frotas e tarefas e, acima de tudo,
convivência harmoniosa de
culturas.Neste artigo, Enrique
Cueto, presidente executivo da
Latam, explica como está sendo
a fusão das duas empresas.
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Os tempos mudaram e o mercado mudou.
Dentro da nova dinâmica, cada empresa de aviação
comercial procura – em maior ou menor grau e quase obsessivamente – obter o máximo em eficiência
e lucratividade. Uma tarefa árdua em um cenário
muito sensível às variações cambiais, políticas e
crises mundiais, entre outras.
O sul do Hemisfério Sul não poderia ser uma
exceção. A era do glamour vivido por muitas empresas foi relegada ao esquecimento diante de uma
nova realidade: o mercado altamente competitivo
exigia uma adaptação – até eventualmente drástica
– em nome da sobrevivência. Uma espécie de Lei de
Darwin aplicada à indústria da aviação comercial.
LAN e TAM, duas das mais conhecidas companhias aéreas da América do Sul, enfrentaram a
mudança dos ventos do mercado e deram um passo
decisivo para a mudança exigida pela nova conjuntura. Optaram pela fusão sob uma nova bandeira:
a Latam, fruto de um processo iniciado em 2011 e
concluído em 27 de junho de 2012.
Os A340-300 estão sendo retirados da frota gradativamente.

Mudança nos mínimos detalhes
As mudanças, imperativo para uma fusão bem
sucedida, estão ocorrendo com grande rapidez,
afetando, até nos mínimos detalhes, todas as
unidades de negócios das duas empresas. Uma
operação trabalhosa bem ao estilo dos novos
controladores chilenos, afora elevados à posição
de players dominantes dentro da nova Latam.
Eles querem repetir no Brasil – maior mercado
na América Latina – a fórmula da LAN que deu
certo nas subsidiárias da Argentina, Peru, Equador
e Colômbia. Até então,o mercado brasileiro era
inacessível aos chilenos. Um mercado desafiador
não só por suas dimensões continentais, mas também pelas barreiras linguísticas e culturais. Afinal,
o Brasil e o Chile são muito diferentes.
Harmonizar, adaptar e gerar mudanças tem
sido a tônica que rege as ações dos principais
profissionais das duas empresas que se alternam
entre Santiago e São Paulo, buscando estabelecer
novos parâmetros em meio às sensíveis diferenças
existentes entre os dois países.
Para a direção da LAN, “o aspecto mais importante é criar um time que acredita no processo
e transfere esta atitude à organização”.
Os primeiros resultados, decorridos apenas alguns meses da fusão, já se fizeram sentir: a receita
permaneceu estável em 3,3 bilhões de dólares e,
com a redução de 4% nos custos totais, o número
de passageiros/milhas aumentou em 1,9% frente
a um aumento de capacidade de apenas 0,4%. O
fator de ocupação melhorou em 1,2 ponto e em
3,6% no mercado doméstico brasileiro.
A LAN e a TAM já eram gigantes do transporte
aéreo na América do Sul muito antes de pensarem em uma fusão. Sua evolução não poderia
ser mais diversa: enquanto a TAM sempre atuou
fortemente em seu imenso mercado doméstico,
relegando a segundo plano a área internacional,
a LAN, com um mercado doméstico bem menor,
atuava fortemente no exterior, além de se esmerar
em um setor igualmente relegado pela TAM: o do
transporte de cargas.
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A LAN encomendou um total de 32 Boeing 787-8/9, dos quais cinco já estão em operação.
Com forte tradição cargueira, a LAN continua operando cargueiros puros
para destinos na América do Norte, do Sul e na Europa.

Com a aquisição muito antiga da Fast Air,
especialista chilena em transporte aéreo de carga,
a LAN tornou-se uma espécie de fenômeno no setor, explorando tanto os porões de seus aviões de
passageiros como operando cargueiros dedicados.
Enquanto mesmo nas mais eficientes companhias
aéreas mundiais a carga não representa em média
mais do que 15% na receita total, na LAN esta
participação pode chegar até um terço deste valor.
Esta atividade, cuja cultura a LAN pretende
incutir na TAM, deve, juntamente com a racionalização da frota e as atividades MRO de (Manutenção, Reparos & Revisão Geral), formar as bases
para a orientação das unidades de negócios do
Grupo Latam.

Integrando a frota
O trabalho de integração das duas frotas já
havia sido desenvolvido há algum tempo. Quando se tornou evidente que a LAN podia operar o
Boeing 767-300ER a custos unitários mais baixos
do que os Airbus A330 da TAM, ela decidiu transferir seus 767-300ER para a mesma. Desta forma,
foram retirados da frota da TAM os mais antigos
A330-200 e reduziu-se desta forma os custos
operacionais na rede de longo alcance da TAM –
os A330 devolvidos chegaram ao Brasil em 1998,
depois de 15 anos de operações ininterruptas.
Muito antes da fusão, LAN e TAM fizeram
encomendas conjuntas à Airbus em 1999 para a
compra de um grande número de jatos da família
A320. Eles eram considerados padronizados até
certo ponto: para começar, o sistema APU (Unidade Auxiliar de Energia), que fornece ar climatizado e energia elétrica principalmente quando a
aeronave está estacionada no pátio, não são os
mesmos. Entre outras diferenças marcantes, os
A320 da LAN possuem climatização dos porões
de carga – mais uma prova da importância dada
pela empresa ao transporte de carga em seus jatos
de passageiros. Acertar os graus de comunalidade
entre os A320 levará tempo... e dinheiro. Estes
problemas não existirão com a encomenda maciça
dos avançados A320neo (New Engine Option –
Nova Opção em Motores), rigorosamente iguais
para as duas empresas. No total, o grupo encomendou 42 destas novas aeronaves, que serão
entregues entre 2015 e 2020 (20 aviões para a
LAN e 22 para a TAM).
O mesmo não se aplica à encomenda de novos
wide-body para as rotas de longo alcance dada
a diversidade dos respectivos mercados. Com a
retirada gradativa de seus Airbus A330-200 – frota
estimada em oito unidades até o final de 2014 –,
a TAM deverá ficar com dez Boeing 767-300ER
ex-LAN e que foram recebidos diretamente da
fábrica em Seattle entre dois e três anos. O custo
operacional menor, graças à redução no consumo
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Enquanto o hub de São Paulo é a escolha
lógica para os voos longos para a Europa, o hub
de Lima é muito importante para os voos que
demandam a costa oeste dos Estados Unidos.
Destinos como o México e Miami, dependendo
das condições, podem ser servidos até pelos novos
Airbus A320neo partindo de Lima.
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de combustível e alcance maior – já confirmados
anteriormente na prática pela própria LAN – é o
grande trunfo para a frota de longa distância da
TAM. As aeronaves possuem o dispositivo winglets
e estão configuradas em duas classes de serviço
(executiva e econômica), assim como as da LAN.
Os dez Boeing 777-300ER para passageiros da
TAM continuam integrando a frota e, no final
da década, segundo o Grupo Latam, poderão
ser substituídos pelos novos 777X, anunciados
recentemente pela Boeing.
A LAN também encomendou 32 Boeing 7878/9, cinco dos quais já em operação, enquanto
a TAM fez o mesmo com 27 Airbus 350-900
(o primeiro é esperado até o final do ano) para
substituir os A330-200 restantes. A ideia de operar dois novos jatos de grande porte para rotas
de longo alcance, fabricados pelos clássicos rivais
Boeing e Airbus, não assusta a Latam, que vê
nesta concorrência intramuros um fator saudável
nas negociações futuras com os dois fabricantes.
A LAN dependia de sua frota de Boeing 767300ER (todos equipados com winglets através de
retrofit) até a chegada em 2012 dos primeiros
cinco Boeing 787-8, enquanto outros cinco jatos
do tipo devem se juntar à frota, permitindo um
reposicionamento dos Boeing 767-300ER para
cumprir voos de médio alcance, deixando as rotas
mais longas para os recém-chegados. Os Boeing
787-9 alongados, que começarão a ser entregues
em 2015, serão utilizados nas rotas para a Europa
e Nova York, partindo de Santiago.
A limitação de peso dos novos Boeing 787-8
nestas rotas está onerando a capacidade de carga
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nos porões destas aeronaves, uma vez que estes
voos saem praticamente lotados – um problema
que será resolvido a partir de 2015 com a entrega
dos primeiros Boeing 787-9 alongados, de maior
capacidade.
A LAN é forçada a continuar com a operação
de seus antieconômicos quadrimotores Airbus
A340-300 para Auckland e Sydney, pois seus
Boeing 787-8 ainda não têm a necessária certificação ETOPS (para voos longos com bimotores sobre
áreas sem apoio, como o mar aberto). Enquanto
a companhia planeja operar em rotas longas
com seus Boeing 787 partindo de suas bases em
Santiago, Lima e, eventualmente, Bogotá, seu
novo hub estratégico em São Paulo abre novas
possibilidades para o Grupo, tornando economicamente viável a rota Santiago-Milão, ao alimentar
o hub da TAM em São Paulo com passageiros do
Chile que embarcam em rotas já operadas pela
companhia brasileira.
A Latam descarta totalmente, ao menos por
enquanto, a ideia de adquirir aeronaves maiores
como o Boeing 747-8 ou Airbus A380.
Mesmo dentro de um cenário de aquisição
dos mais modernos jatos comerciais da Boeing e
da Airbus, o venerável Boeing 767-300 continuará
muito importante dentro da frota Latam, pois preenche perfeitamente algumas condições específicas
de operação, além de ser um velho conhecido da
LAN. Com a chegada gradual dos novos Boeing
787-8/9, os modelos 767 serão mais e mais utilizados em voos de médio alcance e permanência mais
longa em terra, já que não mais se aplicam a estes
veteranos os fatores econômicos dos jatos novos.

O Grupo Latam está fazendo ajustes nas diferenças dos jatos A319/A320
que voam para as duas companhias atualmente.

José Luis Salgueiro Jr.

A nova família
A320neo foi a
escolhida pela
empresa chilena
para compor a
frota de curto e
médio alcance.

José Luis Salgueiro Jr.

Carga, uma tradição LAN
Os setores de carga da LAN e da TAM eram
tratados de forma totalmente distinta: na LAN, a
atividade representa até um terço de sua receita
operacional e um setor que, historicamente, sempre mereceu a maior atenção, tanto é que conta
com uma frota de quatro cargueiros dedicados
Boeing 777-200F. A TAM, por seu lado, só transportava carga da maneira ortodoxa: apenas nos
porões de seus aviões de passageiros, sem lhe dar
atenção maior. É tamanha a atenção dedicada a
este segmento no mix de atividades do Grupo
Latam, que um novo sistema foi aplicado rapidamente após a fusão. Ainda está sendo estudado o
novo tipo aplicável de comercialização diante das
grandes diferenças existentes anteriormente. O
melhor modelo de cada empresa ou mesmo uma
mescla dos dois aplicados até agora deve ser o
escolhido. Enquanto a TAM oferecia o transporte
de carga porta a porta, a LAN optou pelo serviço
aeroporto a aeroporto.
Para a LAN, a conectividade em São Paulo
representa novas perspectivas de conexão, muito
importantes para as sinergias na operação de cargas, pemitindo equilibrar o que é transportado em
porões ou em cargueiros dedicados e viabilizando
certos voos de passageiros pouco lucrativos diante
da presença de carga nos porões. Existem ainda
certas limitações com relação à capacidade de

Os primeiros A330-200 começaram a deixar a frota da TAM no final do último ano e darão lugar aos novos A350 e 767-300ER recém-incorporados.
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A TAM conta hoje com dez Boeing 777-300ER nas rotas de longo curso. Segundo a Latam, existe a possibilidade que estes sejam
substituídos no final da década pelos novos 777-X.

carga que pode ser transportada em determinados
voos de longo alcance como a rota SantiagoMadri. Após a fusão, a TAM passou a utilizar o
Boeing 767-300F como cargueiro dedicado.

MRO em estrutura muito maior
As atividades conhecidas como MRO (Manutenção, Reparos & Revisão Geral) têm sido alvo de
muita atenção da Latam visando a uma organização que leve em conta a imensa ampliação em
capacidade de atendimento, expertise e recursos
humanos representada pela união das estruturas
de São Carlos (São Paulo) da TAM à existente em
Santiago. Até então ambas tentavam manter seus
trabalhos de manutenção dentro de casa. A nova
ordem é procurar a melhor alocação de recursos
com máximo aproveitamento da capacidade instalada. Enquanto anteriormente a LAN era cliente
MRO da TAM para a manutenção da frota de A320
A partir de 2015, a TAM começará a receber os A350-900.
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– e, consequentemente, fonte de receita –, agora
estes jatos passam a ser considerados trabalho
em casa. A maior parte dos trabalhos pesados
nos A320 da LAN continuará sendo realizada
em São Carlos, enquanto os checks dos Boeing
767-300ER da empresa chilena permanecerão
em Santiago. Este ano serão realizados dez
checks em São Carlos, enquanto quatro Boeing
767-300ER serão atendidos na base chilena. A
utilização do espaço MRO em São Carlos para
aeronaves da LAN e da TAM foi aumentado em
cerca de 90%, com a redução pela metade do
número de checks C terceirizados pela LAN.
Está claro que a nova estrutura de manutenção do Grupo Latam causou uma queda nas
vendas externas de serviços MRO em São Carlos,
devido à própria falta de espaço. Mesmo assim,
a empresa continua com fôlego para atender a
aeronaves de terceiros de até 100 lugares, como
o Fokker F-100.

