
Os bons tempos da Varig não voltam mais 
Ana Paula Machado 
 
A Gol Linhas Aéreas compra a Varig. Reacende-se a esperança do renascimento da companhia 
que já foi de longe a aérea mais representativa do País.  
 
Maio de 2008. A Gol cancela todos os vôos intercontinentais operados pela Varig. "No 
momento não pretendemos retomar essas rotas. Não está nos nossos planos", sentenciou o 
presidente do grupo, Constantino de Oliveira Junior. A escalada do preço do petróleo e a 
concorrência com as grandes empresas internacionais fizeram a Gol tomar uma atitude que 
frustrou grande parte dos brasileiros.  
 
"Ninguém imaginava que em um ano o preço do petróleo chegaria a mais US$ 120 o barril. É 
muito difícil concorrer com as companhias internacionais que cada vez mais ganham mercado 
nas rotas de longo curso nas ligações com o Brasil, um país que vem crescendo e atraindo as 
grandes operadoras", disse Oliveira Junior.  
 
As estrangeiras estão ganhando mercado aceleradamente. Um estudo elaborado pelo Núcleo 
de Economia Industrial e de Tecnologia (Neit) da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), mostra que de 2001 a julho de 2006 a participação das companhias brasileiras nas 
rotas internacionais despencou de 51,9% para 28,5%. O coordenador do estudo, o professor e 
pesquisador Marcos Barbieri interpreta como uma das causas centrais para essa queda a 
operação falha da Varig, que perdeu vários mercados quando passava por crise financeira.  
 
"Até a ''falência'' da Varig o mercado estava equilibrado. De repente, a participação das 
brasileiras despenca e as estrangeiras tomam conta. Isso foi ruim para o País porque 
perdemos a chance de ter uma companhia forte mundialmente", diz Barbieri.  
 
Segundo ele, nem mesmo a TAM Linhas Aéreas, que hoje detém o monopólio nas rotas 
internacionais das empresas brasileiras poderá recuperar o prestígio e a expertise da Varig em 
seus tempos áureos. "Leva tempo construir uma imagem no mercado mundial, principalmente 
em um setor que hoje se fortalece com fusões. Para se ter operação lucrativa em tempos de 
crescimento da demanda e também de custos é preciso ser forte economicamente", afirma 
Barbieri.  
 
"A Varig construiu sua imagem de grande empresa mundial durante décadas. Foram mais de 
80 anos de operação. E o Brasil perdeu isso. Perdeu a grande chance de se firmar no mercado 
internacional com a Varig", ressaltou o pesquisador da Unicamp. Ainda no entendimento de 
Barbieri, a retomada da operação internacional da Varig sob controle da Gol foi dificultada pela 
débil estrutura operacional.  
 
"A Varig mantinha, apesar de inchada, uma estrutura em cada país que atuava, além de 
participar de alianças operacionais que facilitavam toda a operação internacional. Quando 
acabou, não tinha mais como retomar. É difícil recuperar a imagem de uma empresa falida", 
diz Barbieri.  
 
Quando iniciou operações internacionais, na década de 50, a Varig servia apenas os Estados 
Unidos e países da América do Sul. Com a controvertida falência da Panair em 1965, o governo 
militar concedeu à Varig todas as rotas internacionais. Lembre-se que a Panair tinha como 
principais destinos a Europa e algumas capitais sul-americanas, que interessavam a Varig e a 
Cruzeiro do Sul. Numa manobra polêmica, as duas empresas influenciaram o governo a 
decretar a falência da Panair para assumir as suas rotas. A situação foi tão inusitada que 
poucas horas após o anúncio do fechamento da Panair, a Varig já estava operando as linhas da 
ex-concorrente.  
 
O monopólio de fato da Varig em rotas internacionais veio com a aquisição da Cruzeiro do Sul, 
em 1975. O curioso é que essa negociação não tinha a Varig como protagonista, mas sim, a 
Vasp, que já dava como certa a compra da Cruzeiro do Sul e, por isso, oferecia valor muito 
abaixo do mercado. Os diretores da Cruzeiro resolveram, então, oferecer a empresa à Varig 



que fez proposta melhor e saiu vitoriosa. Apesar de continuarem empresas distintas, foi feita 
uma racionalização de serviços entre ambas, para evitar, por exemplo, a superposição de rotas 
e horários. Em 1993, a Cruzeiro foi inteiramente absorvida.  
 
Ex-diretor do extinto Departamento de Aviação Civil (DAC), o ex-ministro da Aeronáutica, 
Mauro Gandra diz que uma das causas para a quebra da Varig e de todo o prestígio que 
representava no exterior foi a falta de atitude do governo brasileiro. "Dentro do espírito 
neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso, não era permitido ajuda às empresas 
aéreas. Isso acabou com a Varig", diz Gandra. "O negócio de aviação não é um bom negócio. 
Só se sobrevive com algum tipo de subsídio", ressalta.  
 
Gandra cita a atitude do governo norte-americano que aprovou recursos para as companhias 
aéreas logo após o ataque às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001. "Foram aprovados 
cerca de US$ 20 bilhões a fundo perdido, para dar fôlego às empresas em tempos de demanda 
baixa. Mas, os norte-americanos entendem que aviação é um negó-cio primordial para o 
crescimento da economia, o que ainda não é percebido aqui no Brasil", acrescenta o ex-
ministro.  
 
"Hoje, as empresas norte-americanas estão entre as maiores do mundo e aumentaram a 
presença no Brasil, também em detrimento do setor nacional", ressalta Gandra para quem as 
empresas estrangeiras que atuam no Brasil remeteram US$ 2 bilhões a seus países somente 
no ano passado. "Quando tínhamos uma situação de igualdade no mercado, a Varig faturava 
cerca de US$ 1 bilhão, somente nas rotas internacionais. Isso foi perdido pela imprudência do 
governo federal", opina Gandra.  
 
Para o ex-diretor do DAC, será difícil o Brasil ter uma companhia com representantividade 
mundial nos próximos anos. "Há estudos que mostram que em 15 anos apenas 10 grandes 
empresas aéreas comandarão o mercado, entre elas quatro norte-americanas e quatro 
européias. Acho difícil ter uma brasileira na lista das maiores", afirma.  
 
Segundo Gandra, para ser forte no mercado internacional a empresa aérea dever ter uma base 
estruturada nos vôos domésticos. "Com isso, as companhias, principalmente norte-
americanas, podem competir de maneira até mesmo predatória nos vôos internacionais. Elas 
têm a garantia de um doméstico forte - cerca de 75% da receita dessas empresas é gerada 
nas rotas internas de seus países de origem", afirma.  
 
Gandra ressalta que mesmo a TAM, líder no mercado doméstico, não consegue competir 
igualmente com as companhias estrangeiras. "Ela é forte no Brasil, mas ainda engatinha no 
mundo. É difícil ter representatividade que a Varig teve. Por isso, fica difícil acreditar que o 
País terá uma companhia entre as grandes mundiais", acrescenta. "Sinto saudades da 
''estrela'' da Varig".  
 

 
Leia mais: 
 
Ozires Silva rejeita proposta de céus abertos da Anac 
Rivadavia Severo e Ana Paula Machado 
 
O diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Ronaldo Seroa da Motta, disse que a 
agência é favorável à expansão da concorrência entre empresas aéreas e que isso reduz o 
preço dos bilhetes aéreos. Motta é o responsável pela área de Relações Internacionais da 
agência. Ele disse que a agência está implicada em dois projetos que irão aprofundar a 
redução da tarifa aérea.  
 
Os projetos que estão em cursos na agência são a expansão da concorrência sub-regional no 
Mercosul e a eliminação de qualquer restrição de capacidade sem necessidade de um acordo 
bilateral. "Queremos os céus abertos na América do Sul, Europa, Estados Unidos e ir 
expandindo esse movimento", disse o diretor.  
 



Segundo ele, o fim das companhias de bandeira é um movimento global que mudou o 
panorama do setor não só no país. "Algumas empresas perderam, mas o Brasil ganhou", 
comparou Motta. Ele disse que a mudança trouxe benefícios para a economia brasileira e para 
as empresas que precisam ter seus executivos voando mais a preços mais baixos. "O marco 
legal da Anac escolheu proteger a economia brasileira e não as operadoras", disse o diretor.  
 
"Se o governo insistir na formulação de uma política de céus abertos com empresas norte-
americanas e européias irá destruir a aviação nacional. Dará de bandeja o mercado brasileiro 
às estrangeiras", rebate o ex-presidente da Embraer e da Petrobras, Ozires Silva, que 
comandou também a Varig entre os anos de 2000 a 2003. Segundo Ozires Silva, antes da 
Anac estabelecer essa política deveria ocorrer uma consulta pública. "Não é possível que o 
governo brasileiro tome uma decisão dessas sem a opinião dos maiores interessados, os 
empresários brasileiros. Deve haver essa consulta".  
 
No Ministério da Defesa a questão que está sendo tratada com maior emergência é a falta de 
cobertura de vôos regionais. Esses vôos de interligação entre cidades de menor porte são 
considerados fundamentais para melhor integração regional do país. O ministro Nelson Jobim 
quer abrir discussão nacional para ver qual a solução para a falta de investimentos nesse tipo 
de vôos.  
 

 
Leia mais: 
 
Passageiro reforça bolso e reduz bagagem 
 
Há um velho ditado sobre a melhor maneira de voar: traga metade das roupas e o dobro do 
dinheiro. Agora pode ter chegado o momento de pôr em prática esse conselho. A American 
Airlines disse na quarta-feira que em breve começará a cobrar US$ 15 para despachar a 
primeira mala a cada percurso, ou US$ 30 ida e volta, caso o passageiro voe com tarifas de 
desconto.  
 
A nova norma da empresa aérea - a vigorar a partir de 15 de junho- surge apenas duas 
semanas após várias companhias importantes do setor, incluindo a American, começar a 
cobrar US$ 25 para despachar uma segunda mala por vôo. A nova taxa é apenas o exemplo 
mais atual das taxas que as empresas adicionam além do aumento das passagens, mesmo sob 
o risco de irar ainda mais os viajantes. As companhias aéreas tomam essas medidas a fim de 
compensar os bilhões de dólares que perdem à medida que os preços dos combustíveis sobem.  
 
E possivelmente isso provocará uma luta mais acirrada pelo espaço já reduzido nos aviões, à 
medida que os passageiros tentam enfiar mais bagagem de mão nos compartimentos acima 
dos assentos. "A situação vai ficar cada vez pior", disse Laura Glading, presidente da 
Association of Professional Flight Attendants, que representa os funcionários da American.  
 
Executivos da American Airlines disseram não ter muita opção a não ser impor tais taxas, já 
que o preço do combustível para jatos subiu mais de 80% em relação a 2007.  
 
"Nossa companhia e nosso setor não podem simplesmente ficar sentados esperando que as 
condições setoriais e de mercado melhorem", disse o principal executivo da American, Gerard 
J. Arpey, em reunião de acionistas na quarta-feira. Os prejuízos das empresas aéreas poderão 
superar US$ 7,2 bilhões em 2008, estimou semana passada Jamie Baker, analista do JPMorgan 
Chase. Para diminuir custos, a American reduzirá de 11% a 12% a oferta de assentos no 
próximo outono (setembro - novembro) e aposentará 85 aeronaves, ou quase um décimo de 
sua frota.  
 
Se algumas importantes companhias analisam reajuste de tarifas, a Southwest Airlines 
descarta tal possibilidade. "Estamos fazendo o possível para elevar a receita, mas não temos a 
intenção de tirar mais dinheiro de nossos clientes", disse a porta-voz da empresa, Christi Day.  
 
Reação dos passageiros  



 
Alguns passageiros disseram compreender a pressão que as empresas aéreas enfrentam. 
Outros clientes foram menos compreensivos. Nick Aivaliotis, que voava pela American do 
Aeroporto de La Guardia em Nova York para sua casa, em El Paso, disse que para evitar pagar 
a taxa não voará pela American. Inevitavelmente a nova política irá criar complicações.  
 
A American elevou as tarifas 14 vezes desde meados de abril para equilibrar as despesas 
maiores, informou a empresa aérea.  
 

 
Leia mais: 
 
Taxa da American Airlines causa irritação em viajante 
 
O jovem Daniel Rosenthal acabou de terminar as aulas na Yeshiva University, mas já espera 
que seus gastos neste outono subam, graças à American Airlines.  
 
O estudante Rosenthal, 19 anos, havia feito a checagem de duas malas grandes no Aeroporto 
La Guardia. - "minhas coisas do ano" - para um vôo com destino a Kansas City na última 
quarta-feira. Naquele momento ele soube que a American planejava impor uma tarifa 
começando no dia 15 de junho para despachar a primeira mala, um serviço que sempre foi de 
graça.  
 
"Isso é irritante", disse ele, com um olhar de espanto. "Então vai me custar pelo menos US$ 
30" para voltar para a escola no outono.  
 
Concorrentes sondam  
 
Na verdade, é provável que o estudante Daniel Rosenthal pague cerca de US$ 40 se voltar ao 
campus com as mesmas duas malas. No começo deste ano, a American se uniu a outras 
companhias adicionando uma taxa de US$ 25 para a segunda mala. Nenhuma das outras 
companhias aéreas dos EUA demonstraram pressa em se juntar à prática anunciada pela 
American Airlines para acrescentar a cobrança pela primeira mala. No entanto, várias disseram 
estar estudando a idéia.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C6. 


