
Á TRÊS MESES, CONSTAN-
tino de Oliveira Júnior,
presidente da Gol, foi
chamado para prestar de-
poimento na CPI da As-
sembléia Legislativa do
Rio de Janeiro que inves-

tigava supostas irregularidades na aquisi-
ção da Varig. Quando chegou à sala 311
do Palácio Tiradentes, centro do Rio,
Constantino foi recebido por um grupo
de 40 aposentados da Varig. Eles vestiam
camiseta com a mensagem "A Varig não
paga", ern referência ao passivo trabalhis-
ta da empresa. A hostilidade no ambien-
te era tamanha que. no dia anterior, Mar-
co Antônio Audi, presidente do conselho
de acionistas da VarigLog (antiga dona da
Varig), só concordou em conversar com
os deputados em uma sala longe do pro-
testo de ex-funcionários. Havia medo de
que a revolta dos manifestantes resultas-
se em agressão física. "Quando chegou
sua vez. Constantino também ficou receo-
so. Ele achou que pudesse passar uma
imagem de prepotente por estar de terno
e com seu Rolex no pulso. Mas decidiu
falar na frente de todos assim mesmo",
diz um executivo próximo ao presidente
da Gol. Durante l hora e meia, Constan-
tino prestou contas sobre o processo de
compra, explicou que não é o responsá-
vel pelas dívidas da Varig e apresentou es-

tratégias para fazer a empresa voltar a cres-
cer. A platéia aceitou seus argumentos.
Alguns até bateram palmas.

A cobrança de ex-funcionários e situa-
ções como essa são alguns dos vários pro-
blemas que Constantino Júnior se viu obri-
gado a enfrentar desde a compra da Varig.
Nos últimos seis meses, ele tem dedicado
mais da metade de seu tempo à absorção
da empresa. No final de setembro, por
exemplo, Constantino foi a Paris exclusi-
vamente para conversar com jornalistas e
agentes de viagem durante a inauguração
da nova rota São Paulo-Paris-Roma. Além
de horas extras de seu presidente, o renas-
cimento da Varig também vem exigindo
do caixa da Gol. Até o final do ano que
vem, estima-se que a companhia deva gas-
tar cerca de 200 milhões de dólares para
levantar a Varig (veja quadro). Só no con-
serto de aviões da Varig, a Gol investiu até
agora 10 milhões de dólares. Despesas co-
mo essa e a operação ainda deficitária da
Varig pesaram tanto nos resultados da Gol
que a empresa registrou o primeiro trimes-
tre com prejuízo desde que abriu o capital,
em 2004. uma perda de 35 milhões de reais.
As ações também caíram — cerca de 18%
desde março. E, atualmente, a Gol, uma
das pioneiras na nova onda de IPOs, estu-
da fechar o capital.

A maior dificuldade para o reerguimen-
to da Varig está na restauração de suas ro-

tas internacionais, outrora um dos gran-
des trunfos da empresa. No período em
que a companhia esteve ausente do mer-
cado, seus clientes migraram em massa
para a concorrência. A TAM, por exem-
plo, conseguiu seis novos destinos no ex-
terior e iniciou uma estratégia de conquis-
ta de passageiros fiéis com seu programa
de milhagens. A missão da Varig é recon-
quistar clientes o mais rápido possível.
Mas, hoje, a companhia ainda oferece pou-
cos atrativos ao mercado. A começar por
seus aviões. Como o prazo estabelecido
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pela Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) para a retomada de destinos inter-
nacionais da Varig é curto (as linhas de-
vem operar até novembro, sob pena de
perdê-las), a Gol teve de recorrer às pou-
cas aeronaves disponíveis no mercado.
São aviões com cerca de 15 anos de uso,
o dobro da idade de suas aeronaves, e com
configuração mais atrasada. Além de ser
uma contradição dentro do modelo de ne-
gócios da família Constantino, baseado
na operação de aviões modernos e mais
econômicos, as 14 aeronaves da Varig ain-

da terão de passar por um processo de pa-
dronização, em que as poltronas serão tro-
cadas e pequenos aparelhos de TV. insta-
lados. Segundo executivos do setor, só es-
sa "reforma" deve custar l milhão de dó-
lares por avião. Num mercado no qual
alianças internacionais são estratégicas
para o resultado, a Varig permanece sozi-
nha. Desde sua saída da Star Alliance —
grupo que reúne companhias como a ame-
ricana United Airlines e a alemã Lufthan-
sa —, em janeiro de 2007, a Varig não
consesuiu fechar acordos com outras com-

panhias. Constantino Júnior vem tentan-
do mudar isso negociando com empresas
alemãs, francesas, italianas, espanholas e
mexicanas. Até o fechamento desta edi-
ção, nenhum acordo havia sido aceitado.

O desafio de Constantino no exterior
não se resume apenas à briga por partici-
pação de mercado. Em alguns países, o
passivo da antiga Varig ainda gera polê-
mica. Foi decidido pela Justiça brasileira
que os cerca de 6 bilhões de reais em dí-
vidas ficariam sob responsabilidade da
atual Nordeste, empresa que permanece



em processo de recuperação judicial. (A
Nordeste deve começar a operar rotas do-
mésticas até o final do ano.) A decisão, po-
rém, só se aplica ao Brasil. Isso significa
que. a princípio, cerca de l ,5 bilhão de
reais em dívidas da Varig no exterior po-
deriam recair sobre a Gol — possibilida-
de considerada improvável por quem
acompanha a empresa de perto. O passi-
vo trabalhista, porém, já começou a ser
usado como bandeira por sindicatos es-
trangeiros. Em Buenos Aires — onde os
vôos estão interrompidos até pelo menos
a segunda quinzena de outubro —, sindi-
calistas passaram a exigir a recontratacão
de 100 funcionários demitidos. A Gol en-
viou funcionários de recursos humanos e
advogados para negociar e anunciou que
vai recontratar apenas metade dos demi-
tidos. A empresa corre o risco de enfren-
tar situações semelhantes em Bogotá e em
Caracas, locais onde ainda não foi feita a
transição entre a velha e a nova Varig.

O atual cenário no mercado interno pa-
ra a Varig sob a gestão da Gol também é
bem pior do que a maioria dos analistas
previu na época da aquisição. A compa-
nhia foi adquirida logo após a crise dos ae-
roportos, no final do ano passado. A pre-
visão, na época, era que aos poucos a si-
tuação se normalizaria e os passageiros vol-
tariam a voar. Pois aconteceu exatamente
o contrário. Com o acidente da TAM, em
julho, o caos, que já era grande, ficou maior.
A preocupação quanto à segurança opera-
cional no aeroporto paulistano de Congo-
nhas, o mais movimentado e rentável do
país, fez com que a
Anac apresentasse uma
série de mudanças para
a malha aérea do aero-
porto. As alterações,
ainda em fase de análi-
se, vão atingir um dos
principais ativos com-
prados pela Gol na aqui-
sição: os slots da Varig
em Congonhas. Dos
124 slots adquiridos, 14
não poderão mais ser
usados a partir de outu-
bro, medida adotada pa-
ra diminuir a intensida-
de do tráfego de aviões.
É difícil estimar a per-
da da Gol com essa de-
cisão, mas sabe-se que

ela não é pequena. Hoje, cerca de 20% do
faturamento das companhias aéreas brasi-
leiras vem de Congonhas. "De imediato, o
ativo que a Gol comprou em Congonhas
se desvalorizou", diz Caio Dias, analista
do banco Santander.

A SOMA ARITMÉTICA DE TUDO ISSO, os
problemas nas rotas domésticas e inter-
nacionais, deixa evidente que a Varig tor-
nou-se (até o momento) um peso extra pa-
ra a Gol. Processos de incorporação de
companhias adquiridas raramente são fá-
ceis, mas as circunstâncias e a própria vi-
da passada da Varig têm tornado as coi-
sas mais difíceis para Constantino Júnior.
Os analistas em aviação do mercado fi-
nanceiro estimavam que a Varig passasse
a operar no azul até o final deste ano. Mas

essa previsão foi atrasada
em um semestre. Os con-
troladores, porém, afir-
mam que a Varig deixará
de perder dinheiro em abril
de 2008. A cautela dos
analistas tem a ver com os
dois principais efeitos da
crise aérea nos resultados
da Varig. O primeiro é a
queda no número de via-
jantes e a conseqüente di-
minuição no preço das ta-
rifas — o que derruba as
receitas e a rentabilidade
do negócio. O segundo é
o aumento dos custos. O
atraso e o cancelamento de
vôos fazem com que as
empresas tenham de gás-

tar com alimentação e hospedagem de pas-
sageiros, além de arcar com gastos extras
de combustível das aeronaves, que pas-
sam mais tempo no ar esperando para pou-
sar. Esses problemas têm afetado as com-
panhias aéreas em geral — e a Varig em
especial. A empresa está passando pelo
que os analistas chamam de ramp up, o
período de retomada das rotas, em que
poucos passageiros conhecem seus servi-
ços ou estão dispostos a trocar de compa-
nhia. Em agosto, os aviões da Varig voa-
ram com apenas 38% de sua capacidade
(ante 62% da TAM e 55% da Gol).

Mudanças de gestão da Varig, consi-
deradas vitais para a melhoria dos resul-
tados, terão ainda de esperar. Até que o
Cadê aprove definitivamente a compra da
empresa, a Gol não pode redesenhar as
rotas da Varig a fim de torná-las mais efi-
cientes. A expectativa é que a decisão do
Cadê saia até o final deste ano. Apesar de
todos esses problemas, os principais ana-
listas do mercado de aviação acham que
a compra da Varig ainda pode trazer mui-
tos dividendos para a Gol. A expectativa
é que a Gol volte a dar lucro no último tri-
mestre do ano. O que vai determinar es-
sa trajetória é a competência da empresa
para desamarrar cada urn dos nós que a
Varig trouxe. "A aquisição continua sen-
do um grande negócio para a Gol. Signi-
fica a possibilidade de um novo modelo
para o mercado doméstico e também a ex-
pansão internacional", diz André Castel-
lini, consultor da Bain & Company. Para
materializar esse modelo, ao que tudo in-
dica Constantino Júnior ainda terá de tra-
balhar umas boas horas extras. •
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