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LATAM Airlines Group S/A, é o nome da companhia aérea criada após o 

anúncio da fusão entre a chilena LAN Airlines e a brasileira TAM Linhas Aéreas. 
Pelo tamanho de sua frota e volume de passageiros, a LATAM Airlines é a maior 
empresa aérea da América Latina, LAN e TAM formam maior Linha aérea da 
América do Sul.O grupo empresarial chileno inclui a LAN Airlines e suas 
subsidiárias no Peru, Argentina, Colômbia e Equador; LAN Cargo e suas 
subsidiárias; TAM Linhas Aéreas; TAM Airlines e todas as holdings da LAN e da 
TAM[2]. A criação do grupo foi anunciada em 13 de agosto de 2010 por ambas as 
companhias e sua formação foi concluída em 22 de junho de 2012.Cada um 
mantêm suas operações separadamente e suas respectivas sedes em Santiago e 
em São PauloA fusão permitiu um maior desenvolvimento das economias de 
escala entre ambas as empresas e beneficia seus clientes com o aumento das 
opções de voos e destinos disponíveis. A associação entre LAN e TAM resulta no 
transporte de 60,3 milhões de passageiros por ano para 150 destinos, com uma 
receita de US$ 13,5 bilhões e numa frota de 310 aeronaves. No início, ambas as 
empresas operavam separadamente em seus respectivos países. Porém, desde o 
dia 5 de maio de 2016, as companhias LAN e TAM adotaram a identidade LATAM 
Airlines. O nome escolhido foi o próprio nome do grupo, LATAM Airlines, que além 
de unir os nomes de LAN e TAM, é uma referência a “Latin American”. A transição 
das marcas deverá ser feita gradualmente e deve durar aproximadamente 3 anos. 
A primeira aeronave com a nova identidade, um Boeing 767 foi entregue no dia 29 
abril de 2016. 
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