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Mais um ERR
Empresa adota as piores práticas de gestão de pessoas na hora de
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O     da         VARIG
demitir   5 000   funcionários POR FÁBIA PRATES / FOTOS RAUL JÚNIOR

O
s jornais se fartaram nos últimos me-
ses em enumerar a série de erros que
levaram a Varig à quase insolvência.
Má gestão de recursos e de custos, in-

chaço na folha de pagamento e descompasso com
as mudanças conjunturais do mercado de avia-
ção estão entre os mais citados. Agora, já se pode
somar mais um a essa lista. No momento em que
tenta dar a volta por cima para continuar voan-
do e recuperar parte da antiga estrutura, a empre-
sa faz um processo de demissão de funcionários
que em nada lembra as boas práticas recomendá-
veis por consultores para tornar o processo me-
nos traumático para os que saem e para os que fi-
cam. A começar pela forma como os aeronautas
que deixarão a empresa foram avisados do desli-
gamento. Em vez da recomendável conversa pes-
soal, souberam da dispensa por telegrama.
"A empresa estava com a morte anunciada. En-

'' As demissões eram esperadas,
depois que a empresa diminuiu a frota.Já
era um fato, mas não na forma que ocorreram, por-
que a Varig sempre respeitou os funcionários e seus
direitos. As pessoas tinham orgulho de trabalhar lá
e muitos do mercado de aviação sonhavam em en-
trar na empresa.O processo de desligamento não foi
digno, Eu tinha um vôo marcado para o sábado, 29
de julho, dia seguinte ao anúncio do número de de-
mitidos. Uma amiga minha, que também voaria, li-
gou para a empresa e soube que nossos nomes não
estavam na escala. No dia 8 de agosto eu recebi um
telegrama me afastando da companhia. Hoje esta-
mos vivendo esse drama de não receber os salários
que estavam atrasados e os direitos pela demissão.
Eu considerava a possibilidade de não receber se a
empresa falisse, não nesse caso de ela ser vendida.
Por ter ficado quase cinco meses sem salário tive que
vender meu carro — Ka 1.6 ano 2000 — e cancelar
meu plano de saúde para poder pagar as dívidas. ''
Maria Auri, 31 anos, comissária da Varig por seis anos. Demitida

tão, de certa forma, os funcionários sabiam, mas
telegrama não é recomendável. Á conversa pes-
soal é sempre mais interessante. Em tempos de
responsabilidade social, as empresas olham para
o conceito como algo além delas, na comunida-
de, mas deve observar o trato com os funcioná-
rios, inclusive no momento de demissão", diz Pa-
trícia Molino, sócia de assessoria em gestão de re-
cursos humanos da KPMG, em São Paulo.

O mais curioso no processo é que a história da
companhia quase centenária sempre foi confun-
dida com a história dos cerca de 10 000 colabo-
radores, controladores indiretos por intermédio
da Fundação Ruben Berta, que sempre vestiram
a camisa da empresa, declararam publicamente
afeto por ela e se mobilizaram nas ruas e junto
ao governo para tentar evitar que ela fosse bani-
da do ar. Até tentaram adquirir a companhia, nu-
ma proposta de pouco mais de l bilhão de reais,
recusada em junho. Semanas depois, a Varig Log,
ex-subsidiária da companhia, conseguiu com-
prar a antiga mãe e a partir daí deu início ao pro-
cesso de reestruturação para dar novo fôlego á
companhia. Hoje, a Varig está dividida em duas.
A chamada Varig velha, responsável pelas demis-
sões, e a Varig nova, que não responde pelos an-
tigos funcionários.

As demissões, que já eram especuladas e até es-
peradas, foram admitidas pela empresa no fim de
julho, poucos dias depois de a venda para a Varig
Log ter sido oficializada. No comunicado à im-
prensa no dia 28 daquele mês, uma sexta-feira, a
empresa informou que cortaria 5 500 de um to-
tal de 9 485 colaboradores.

Os nomes dos demitidos começaram a apare-
cer na semana seguinte e, a partir daí, verificou-
se uma série de, se não equívocos, pelo menos
posturas pouco recomendáveis num processo de
desligamento. Além dos erros de forma, não há
nenhuma garantia de que os funcionários rece-
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Carlos Camargo,
supervisor
na Varig:
expectativa
por dias
melhores

'' Nós que ficamos estamos todos
trabalhando e nos esforçando para que a em-
presa se recupere e volte a ocupar o espaço que já
teve no mercado. Não tem clima de insegurança. Es-
tamos em vias de ir para a nova empresa e tudo isso
gera uma expectativa boa, de melhora, de voltar aos
padrões anteriores, A expectativa é grande, principal-
mente depois das declarações de que a empresa vai
comprar novos aviões. Esses que foram demitidos têm
condições de voltar e uma boa parte está na expecta-
tiva de ser chamada.Foi um alívio não estar na lista de
demitidos,porque tenho 25 anos aqui.Os funcionários
lutaram até o fim pela salvação da companhia. O que
manteve todo mundo aqui até a última hora e vai aju-
dar nesse processo de recuperação da empresa é que
todos temos muito carinho por ela. Sabemos que são
pessoas sérias que estão à frente da empresa e ofere-
cerá condições para dar a volta por cima.''

Carlos Camargo, 46 anos, supervisor, funcionário da empresa há 25 anos. Empregado

berão as indenizações trabalhistas pelas dispen-
sas, nem os salários atrasados — eles trabalha-
ram sem receber de maio a agosto deste ano e
têm parcelas do PPR e de décimos terceiros de
anos anteriores para receber.

O comandante Jorge Eduardo Belmonte Figuei-
redo, 40 anos e 19 de Varig, disse que muitos fun-
cionários não tinham recebido o telegrama demis-
sional até o fim de agosto, o que gerava incerteza
sobre a situação. O dele chegou no dia 21, mas ele

Fonte: Lens & Minarelli

resolveu ignorá-lo. "Não posso admitir uma de-
missão feita de forma irregular. Vou entrar na Jus-
tiça pelo pagamento dos direitos e pelo respeito às
regras para demissão. Se eu for atingido pela re-
gra, não tem problema, saio. Sem respeitar as re-
gras e sem indenização, não é justo", diz.

O manual de boas práticas da demissão orien-
ta pelo aviso pessoal, dar chance de o demitido fa-
lar, pagamento correto das indenizações, oferta de
benefícios extras para que o demitido passe sem
aperto pelo processo de busca de novo emprego
e ainda o processo de outplacement para. ajudá-lo
a identificar ofertas de vagas condizentes com suas
competências. José Augusto Minarelli, da consul-
toria Lens e Minarelli, diz que o telegrama, às ve-
zes, é uma contingência necessária, embora o re-
comendável seja um tête-à-tête. O tratamento dis-
pensado àqueles que saem, segundo ele, é funda-
mental para deixar aqueles que continuam moti-
vados a seguir. "Se a pessoa acha o tratamento res-
peitoso e o motivo justo, vê que não havia outra
alternativa." A assessoria da Varig velha diz que os
aeronautas foram avisados por telegrama porque
não têm posto fixo de trabalho.

Antes mesmo de receberem a mensagem pelos
Correios, alguns funcionários procuravam a em-
presa por iniciativa própria e sabiam que seus no-
mes não constavam mais das escalas de vôos. Era
o sinal de que o comunicado estava prestes a che-
gar. Seco, o telegrama de sete linhas informava
que, dando seqüência ao Plano de Recuperação
aprovado em A.G.C. em 17/7/2006, estava notifi-
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cando o funcionário da rescisão do contrato e o
orientava a acessar a página da empresa para agen-
damento do exame médico demissional.

As consultorias de recursos humanos são cla-
ras ao orientar sobre os passos para mandar um
funcionário embora. A dispensa deve ser um
recurso extremo e precisa ser gerida de forma
cuidadosa tanto na escolha de quem sai quan-
to na forma de dizer a eles. No caso dos empre-
gados da Varig, a convenção coletiva de traba-
lho previa o desligamento primeiro dos recém-
admitidos, segundo daqueles que já se aposen-
taram, mas continuam trabalhando, depois da-
queles prestes a se aposentar e, por último, de
quem tinha menor tempo de casa. "Eles não se-
guiram nenhuma dessas recomendações", diz
Rodrigo Maroco, presidente da Associação de
Pilotos da Varig (Apvar).

Foi o caso de Paulo Viola, de 49 anos, 26 dos
quais na Varig, comandante de Boeing 777 e da
terceira geração de uma família de aviadores. Ele
recebeu o telegrama no dia 2 de agosto, fez exa-
me médico, entregou o material à empresa, mas
até o dia 16 ainda não tinha homologado a res-
cisão. Separado e pai de dois filhos, Paulo vol-
tou a morar com os pais depois de quatro me-
ses sem salário.-"A sensação que eu tenho é que
está todo mundo perdido. A Varig está brincan-
do de demitir", diz.

A comissária Izamar Senger Chamono, de 44
anos e 16 de Varig, também foi demitida e passa
maus pedaços para sustentar sua trupe de 19 fi-
lhos, 16 adotados e oitos deles com necessidades
especiais. "A Varig era uma mãe para mim. Paga-
va a escola de seis dos meus filhos e meus vôos
eram apenas de um dia para que eu pudesse vol-
tar para casa." Izamar, assim como os demais de-
mitidos, tem poucas esperanças de receber, sem
acionar a Justiça, a indenização pelo tempo de ser-
viço, mas no fundo ela acredita que a Varig cum-
pra a promessa de recontratar os dispensados.

O problema numa eventual volta, segundo Iza-
mar, é que dificilmente conseguirá os cerca de 5 000
reais de salário que recebia. "O que se comenta é
que os salários serão um terço do que eram, por-
que a Varig pagava acima do mercado", diz.

Olga Colpo, sócia da PricewaterhouseCoopers,
diz que a situação extrema da empresa, "que já foi
orgulho nacional", resulta da falta de reestrutura-
ção que deveria ter acontecido há muito tempo.

A Varig Log, nova dona da Varig, informou à VOCÊ S/A que
contratou duas consultorias para elaborar um plano de cargos,
salários e benefícios que seja "justo e globalmente competitivo
para seus funcionários", segundo sua assessoria de imprensa.
A tarefa foi entregue à Talentos e à Eclat, consultorias de RH.
Os benefícios e salários pagos pela chamada antiga Varig eram
considerados acima do mercado e uma das razões que explicam
a crise da companhia. A nova Varig informou que mantém o
compromisso de priorizar a contratação dos demitidos, quando
se recuperar, e aumentar o número de vôos. Legalmente, aqueles
que continuam também serão desligados da antiga estrutura
e recontratados pela chamada Varig nova. Hoje ela opera
com cerca de 18 aeronaves e planeja atingir 50 num prazo
de 18 meses. Nesse período estão previstos investimentos da
ordem de 300 milhões de dólares. Ainda segundo a assessoria
de imprensa, a Varig Log só aguardava a homologação da venda
para dar início a uma série de medidas para estimular os
funcionários e reconquistar parte da fatia de mercado perdida.

Na situação atual, mesmo sem caixa, poderia ad-
ministrar um processo de outplacement para aju-
dar os ex-funcionários a se reposicionarem. E se a
empresa não faz, uma boa saída é eles próprios se
juntarem para pensar nisso. "Não com foco no pas-
sado, mas olhando para o futuro. Quem fica tan-
to tempo numa empresa, como é o caso de mui-
tos funcionários da Varig, não está antenado com
as mudanças que ocorreram no mercado de tra-
balho nos últimos anos. Essa união pode ajudá-
los a encontrar saídas juntos", diz Olga Colpo. 
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