
Varig pode ter fim lento e gradual  
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Analistas de mercado comparam a crise da companhia aérea à situação da Pan Am e da Vasp, que 
demoraram para sair do ar  
 
Caso o nome do novo controlador da Varig não seja definido logo e o investimento necessário 
para aliviar as contas no curto prazo - estimado em US$ 90 milhões - não chegue no caixa da 
companhia nos próximos 60 dias, a Varig não terá fôlego financeiro para bancar os custos 
essenciais de sua operação, informam fontes próximas à companhia. 
 
Entretanto, dificilmente a companhia pararia de uma hora para outra. Assim como a Pan Am, que 
demorou quase uma década para sair do ar, ou mesmo a Vasp, o mais provável, na opinião dos 
analistas, é que a empresa reduza a operação lenta e gradualmente. 
 
Enquanto a Varig não tem capital para expandir sua oferta de assentos com novas aeronaves e 
crescer acima da média do mercado, Gol e TAM têm planos agressivos de ampliação de frota. A 
previsão de aumento de oferta por parte das duas companhias é de aproximadamente 10%.  
 
Somando isso ao aumento de oferta que será provocado pela entrada da BRA - empresa de vôos 
fretados que está prestes a obter concessão para operar como companhia regular, o incremento 
total deverá se equiparar ao volume de assentos que a Varig deverá estar ofertando no mercado 
doméstico no segundo semestre. Isso significa que, numa eventual hipótese de a Varig sair do 
mercado, haveria assento suficiente para embarcar todos os seus passageiros. 
 
Além disso, nenhum município ficará sem transporte aéreo, na medida em que em todos os 
destinos para aonde a Varig voa há alguma concorrência. A cidade paraibana de Campina Grande, 
a qual a Varig deixará de servir a partir de maio, por exemplo, é hoje assistida por vôos fretados 
pela BRA. 
 
O Departamento de Aviação Civil (DAC) tem um plano de contingenciamento para o caso de 
parada de qualquer companhia. O plano prevê que as demais companhias devem honrar os 
compromissos da empresa em crise e embarcar seus passageiros. Foi o que aconteceu com a 
Transbrasil e, mais recentemente, com a Vasp. 
 
Ainda que nos últimos doze meses a Varig não tenha efetivamente encolhido, ela está crescendo a 
taxas abaixo da média do mercado - e perdendo participação. Enquanto as concorrentes 
embarcaram na onda de retomada do setor, que registrou um crescimento de 20% em março, na 
comparação com o mesmo mês no ano anterior, e evoluíram mais do que o dobro disso, a Varig 
cresceu apenas 14%.  
 
Com isso, a diferença entre Varig e Gol, que era de 11,5% em março do ano passado, passou 
para quase 4%. A expectativa dos analistas é de que lá para fins de junho ou julho a Gol (que 
hoje tem 26% do mercado) estará encostando na Varig (que tem quase 30%). A TAM lidera o 
setor, com 41%.  
 
Para o vice-presidente de planejamento da Varig, Alberto Fajerman, a empresa trabalha hoje em 
busca de rentabilidade, mais do que participação de mercado. 
"Essa não é uma tática para o resto da vida. Estamos fazendo isso para manter a empresa com 
bons índices operacionais e bons indicadores financeiros para torná-la atrativa", afirma o 
executivo. De fato, apesar do passivo de R$ 6,4 bilhões, fora contingências expressivas, o balanço 
de 2004 da empresa, divulgado recentemente, mostrou uma melhora significativa da operação. 
Em dois anos, a empresa reduziu seu prejuízo operacional de R$ 2,8 bilhões para R$ 87 milhões. 
 



"O foco da Varig hoje é sobrevivência e geração de caixa", afirma o analista André Castellini, da 
consultoria Bain & Company. "E a sobrevivência passa por uma redução significativa do tamanho 
da operação doméstica. Isso significa não só concentração nas rotas mais rentáveis, como 
redução de custos, de bases, de funcionários."  
 
Castellini acredita que, no médio prazo, a Varig acabará com um perfil parecido com a chilena 
Lan, que hoje obtém 80% de seu faturamento com as rotas internacionais e 20% no mercado 
doméstico. "A empresa terá que se concentrar no mercado internacional e focar a operação 
doméstica nas principais capitais que servem para alimentar a operação internacional." 
 
Hoje, 60% das receitas da Varig vêm das operações internacionais, mas a rentabilidade no 
mercado doméstico é maior. "O filé é o mercado doméstico", afirma Fajerman. "E nós não 
estamos encolhendo, mas crescendo de forma segura, com aumento de rentabilidade", afirma 
Fajerman. 
 
A estratégia futura da companhia, porém, está nas mãos do novo controlador - se de fato as 
negociações se concretizarem. "Quando a empresa estiver capitalizada, acredito que devemos 
continuar na estratégia de crescimento, acompanhando as taxas do mercado." 
 

 
Leia mais 
 
Fusões batem à porta das aéreas  
Maus resultados realimentam debate sobre uniões em 2005  
 
Os maus resultados divulgados nesta semana por várias linhas aéreas americanas, muito em 
consequência dos altos custos do combustível, abriram de novo o debate sobre a possibilidade de 
fusões. 
Meios de comunicação informavam que a US Airways e a American West, respectivamente sétima 
e a oitava maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, negociam atualmente uma fusão que 
resultaria na sexta maior companhia do setor, mas nenhuma empresa falou sobre o tema. 
 
As informações desencadearam diversas análises sobre a situação atual do setor e o impacto que 
esta operação teria. Especialistas afirmam que as duas empresas terão dificuldades para fazer a 
operação porque a US Airways recorreu ao capítulo 11 da lei americana, que protege empresas de 
falência. 
 
Alguns analistas acreditam que a situação das companhias aéreas não será solucionada com 
fusões, e sim com reduções de custos que muitas vezes não passam necessariamente pelo 
aumento do tamanho de uma empresa. E tratando-se de custos, o que mais afetou as 
companhias aéreas no último ano foi a forte subida do petróleo. 
 
A American Airlines informou na semana passada que fechou o primeiro trimestre de 2005 com 
perdas de US$ 162 milhões provocadas pelos altos preços do combustível. O mesmo ocorreu com 
a Continental, que informou perdas trimestrais de US$ 184 milhões enquanto a Delta anunciou 
que as perdas superavam US$ 1 bilhão. 
 
A Associação Internacional do Transporte Aéreo calcula que as companhias aéreas de todo o 
mundo perderão US$ 5,5 bilhões neste ano devido ao aumento do preço do combustível. Com 
isto, calcula-se que entre 2001 e 2005 as perdas na indústria serão da ordem dos US$ 40 bilhões. 
 
Mas a redução do preço do combustível por si só não solucionará os problemas da indústria, que 
continuará enfrentando altos custos trabalhistas, entre outros fatores. Por causa disso, muitos 
analistas acreditam que as possíveis fusões não solucionarão os problemas de base do setor, que 
tem a ver com um modelo de negócios que já não é eficiente. 



 
As linhas aéreas têm um dos custos trabalhistas mais altos entre as companhias americanas, com 
sindicatos de pilotos muito bem organizados e excelentes planos de pensões e de saúde pa ra seus 
trabalhadores. O que em uma época era característica de uma boa empresa é hoje o grande 
problema destas mesmas companhias, que não conseguem mais competir com empresas novas 
de baixo custo. EFE 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 25 abr. 2005. Economia, p. B11. 


