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A globalização desencadeou diversos impactos de ordem social, econômico e político para as 

organizações. No mundo moderno, dado o aumento significativo da concorrência, as grandes 

corporações e demais agentes superavitários buscam as melhores formas de alocar os recursos 

excedentes.O mercado de capitais democratizou o acesso às alternativas de investimentos para 

tais agentes. No entanto, nem sempre os recursos disponíveis e as alternativas postas são 

suficientes para atender as demandas desses usuários, sendo necessária, muitas vezes,a 

utilização de ferramentas como o processo de fusão para fazer frente aos desafios que o 

mercado impõe. Partindo dessa premissa, o objetivo geral desta pesquisa é analisar o 

comportamento dos indicadores econômico-financeiros antes e depois do processo de fusão 

entre as empresas TAM e LANnos anos de 2011 a 2017. Foi elaborada uma pesquisa 

bibliográfica para o fundamento teórico, utilizando-se de livros, revistas, artigos científicos, 

teses e manuais. Quanto à classificação metodológica, busca-se expor uma pesquisa 

descritiva, visto que o objetivo do estudo está relacionado a verificação dos índices 

econômico-financeiros e os motivos das fusões. A abordagem pretendida é a qualitativa, pois 

o estudo busca mensurar os indicadores econômico-financeiros no intuito de analisar se o 

processo de fusão foi um negócio financeiro positivo, em relação aos procedimentos 

metodológicos classifica-se como estudo de caso por meio de coletas de dados e análise 

documental. Para que a pesquisa chegue ao seu objetivo faz-se necessário analisar as 

demonstrações contábeis e mensurar o comportamento dos índices financeiros e econômicos 

no período pré e pós o processo de fusão envolvendo a TAM e a LAN. 
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