
TAP delineia a sua estratégia para a Varig 
Marcos Troyjo 
  
Empresa aérea portuguesa busca controle da brasileira, mas sem aporte de recursos.  
 
Surgem os primeiros contornos da proposta que a Transportes Aéreos Portugueses (TAP) vem 
articulando para o futuro da Varig, de modo a assumir as operações da empresa brasileira. 
Segundo membros do novo Conselho de Administração da Varig e fontes que acompanham as 
negociações, a estratégia da TAP não prevê desembolsos ou investimentos.  
 
Operacionalmente, o quadro sugerido pela TAP estipula que diferentes regiões do mundo onde 
atua a Varig terão tratamento diferenciado, com base nos interesses mais imediatos da empresa 
portuguesa.  
 
Do ponto de vista jurídico, a estratégia da TAP é criar uma holding a partir da Fundação Ruben 
Berta Participações (FRBPar) e daí "blindar" uma nova pessoa jurídica que viria a controlar as 
operações. O plano da TAP buscará fazer de Lisboa um "hub" para todos os vôos originados do 
Brasil com destino à Europa.  
 
Para o mercado interno brasileiro, pretende-se a transferência das rotas à Gol Linhas Aéreas, caso 
a empresa aceite as condições a serem impostas pela Gol. Para destinos nos EUA e Canadá, a 
Varig teria de continuar a competir com as empresas americanas. A operação da Varig, como se 
conhece hoje, seria descontinuada. As linhas para a América Latina seriam operadas pela TAP a 
partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos.  
 
Apesar de não contemplar a injeção de novos recursos para a Varig, a TAP demanda precondições 
para avançar no negócio. 
 
TAP delineia a sua estratégia... 
  
Segundo analistas do setor de aviação, a empresa portuguesa poderá pressionar o governo 
brasileiro de modo a que seja emitida Medida Provisória (MP) acerca do passivo da Varig S.A.  
 
De todas as dívidas da Varig, 60% mantêm-se junto ao governo brasileiro. A TAP também deverá 
demandar sacrifícios das empresas de leasing, buscando alongar os prazos para contratação de 
aeronaves.  
 
Caso o governo brasileiro não ceda a pressões para a edição de MP voltada à blindagem da nova 
empresa, vislumbra-se provável alternativa. A TAP, no intuito de proteger a holding, tentaria fazer 
com que a Varig S.A. e seu passivo fossem remetidos à nova Lei de Falências, que estará em 
vigor a partir de 8 de junho.  
 
Os obstáculos  
 
A estratégia da TAP encontra, no entanto, vários obstáculos. Setores de governo e sociedade 
enxergam na investida da TAP séria ameaça de desnacionalização da marca brasileira mais 
conhecida no mundo.  
 
Por tratar-se a TAP de empresa estatal, o governo português, inadimplente junto à União 
Européia, terá dificuldades em ajustar suas contas públicas para fazer frente à pretensão junto à 
Varig. No Brasil, a proposta também terá de passar pelo crivo do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE) e do Departamento de Aviação Civil (DAC).  



 
 

 
Leia Mais 
 
"Não haverá caridade", diz consultor 
Rafael Rosas 
 
O acordo definitivo entre TAP e Varig parece cada vez mais próximo da concretização. Fontes 
especializadas no setor aéreo afirmam que as vantagens mútuas de uma parc eria entre as 
empresas compensam os possíveis riscos envolvidos na transação.  
 
A companhia aérea portuguesa vive a necessidade de uma aliança que a habilite a concorrer com 
empresas que foram bem-sucedidas em processos de fusão para aumentar a rentabilidade 
operacional, já que opera principalmente no mercado português, considerado pequeno para 
operações de grandes companhias. A aliança recente mais conhecida no setor ocorreu entre a Air 
France e a KLM, que formaram a segunda maior empresa aérea do mundo em faturamento.  



A empresa francesa, inclusive, é a principal concorrente estrangeira da TAP em relação ao número 
de freqüências semanais para o Brasil: 34 a 15.  
 
"A TAP não tem condições de conseguir 20% de nenhuma grande companhia européia. Por 
enquanto, a TAP está sozinha, até porque não tem apelo para atrair empresas do continente 
interessadas", diz um consultor de mercado que prefere o anonimato e afirma que os portugueses 
precisam de uma saída rápida para aumentarem seu mercado, sob pena de serem engolidos pelas 
concorrentes.  
 
Outro ponto positivo considerado pelo consultor é o prestígio pessoal de Fernando Pinto, 
presidente da TAP, e o know-how que ele e outros membros da diretoria da estatal têm em 
relação à companhia brasileira. Fernando Pinto presidiu a Varig no final dos anos 90, enquanto o 
vice-presidente Luiz da Gama Mór e os diretores Manoel Torres e Michael Connolly já passaram 
por altos cargos na empresa brasileira.  
 
A fonte considera ainda que a TAP é o meio ideal para que o novo conselho de administração da 
Varig, encabeçado pelo ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo, David Zylbersztajn, 
encontre investidores nacionais dispostos a participar de uma holding que controle a empresa 
brasileira.  
 
"A TAP pode ajudar a Varig, e a Varig pode ajudar a TAP. Uma coisa é certa: não vai haver 
caridade. A aliança garante vantagens operacionais recíprocas", garante, afirmando que o aval da 
TAP em relação a credores e novos investidores é importante para a reestruturação.  
 
O consultor da Corretora Pentágono, Marcelo Ribeiro, concorda e ressalta que a ajuda portuguesa 
para que novos investidores entrem no negócio é essencial. "O conselho de administração da 
Varig mostra com a aproximação de Fernando Pinto que está em busca de um parceiro que 
conhece bem o setor aéreo".  
 
Novos investidores  
 
Ribeiro não acredita que o memorando de entendimento entre Varig e TAP deixe de ser 
confirmado nos próximos dias. Segundo ele, a empresa brasileira precisa de uma ratificação deste 
porte para não assustar os credores.  
 
"Não confirmar a TAP como investidora seria frustrar o mercado e uma pancada na credibilidade 
do conselho, depois de um bom início de trabalho, em que soluções apareceram com rapidez. Os 
portugueses podem ajudar na definição de novos investidores", garante.  

 
 
Leia Mais 
 
TAP em silêncio gera ceticismo em Portugal 
Miguel Prado, Lisboa 
 
O negócio com a Varig poderá enfrentar outro entrave: as finanças portuguesas.  
 
A Varig e a TAP Portugal deverão nesta semana anunciar os resultados do memorando de 
entendimento comunicado no dia 16 de maio. Na semana passada a imprensa portuguesa chegou 
a avançar detalhes do negócio, garantindo a constituição de uma ''holding'' brasileira que incluiria 
a TAP como empresa-âncora e várias outras empresas de capital de risco. Porém, em Portugal o 
assunto é ainda tabu no meio político. Se o próprio governo se recusa a adiantar detalhes da 
operação, no meio político o negócio também é ainda pouco claro, mas não falta quem veja a 
questão com ceticismo.  
 



Na última quarta-feira, a imprensa portuguesa adiantou, pela primeira vez com contornos bem 
definidos, a forma como o negócio entre a companhia brasileira e a transportadora aérea 
portuguesa se vai desenrolar. O consultor Pedro Xavier Pereira, da espanhola LP Brothers, ligada 
a uma das empresas envolvidas no negócio, garantia que já estava tudo fechado: a TAP seria, 
pela sua credibilidade, a empresa que ia ancorar o negócio para solucionar a crise financeira da 
Varig. Citado pelo Diário Económico, de Lisboa, Pedro Xavier Pereira revelou que a ''holding'' a ser 
criada incluiria, além da TAP e da Fundação Ruben Berta, um conjunto de bancos internacionais, 
incluindo um português, que asseguraria a reestruturação e renegociação do passivo da Varig. 
Num primeiro momento a prioridade seria injetar € 63,5 milhões, para resolver os problemas 
imediatos de tesouraria da Varig. Depois, os bancos ING e Lehman iriam proceder ao pagamento 
das dívidas relativas ao combustível e leasing de aviões. O negócio TAP-Varig também passaria, 
posteriormente, pela emissão de papel de dívida da Varig por um banco português. A informação 
prestada pelo consultor da LP Brothers foi tão detalhada que Pedro Xavier Pereira adiantou, 
inclusive, que cinco novos Airbus que a Varig irá adquirir serão batizados com o nome das 
caravelas e naus da armada com que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil.  
 
Verdade ou não, a versão de Pedro Xavier Pereira foi até agora a mais detalhada que surgiu 
publicamente. Em Portugal, a administração da TAP permanece silenciosa, comprome tida com a 
confidencialidade do memorando de entendimento assinado com a Varig. Contatado por este 
jornal, Luiz da Gama Mór, administrador da TAP, recusou-se a fazer qualquer tipo de comentário: 
"Não falo à imprensa", disse Luiz Mór, que integra a equipe liderada por Fernando Pinto.  
 
O silêncio impera também no meio governamental. O Ministério dos Transportes, que tem a tutela 
da TAP (empresa 100% estatal), não se pronuncia sobre o assunto, uma vez que, segundo disse o 
ministro português dos Transportes, Mário Lino, o governo português se limita a acompanhar a 
evolução das conversações e a TAP terá autonomia para decidir. Porém, o primeiro-ministro 
português, José Sócrates, chegou a admitir ver "com bons olhos" um eventual acordo entre a 
companhia portuguesa e a brasileira.  
 
O sigilo que tem pautado estes dias que antecedem o prazo estabelecido no memorando de 
entendimento dificulta um posicionamento oficial dos partidos políticos portugueses. A idéia foi 
sublinhada pelo deputado do Partido Socialista (PS) Miguel Coelho. O deputado, que integra a 
comissão parlamentar dos transportes, admitiu, mesmo assim, em declarações a este jornal, que 
"há naturalmente interesse estratégico de Portugal" no negócio. Também um deputado do Partido 
Social Democrata (PSD) diz que não conhece mais do que o que a comunicação social tem 
revelado. Porém, o parlamentar mostra-se cético sobre o assunto, nomeadamente sobre "a forma 
como a TAP vai assumir o capital social da Varig". "Encaro [o negócio] com algum ceticismo, 
porque as empresas portuguesas que foram para o Brasil vieram muito maltratadas", justifica o 
deputado, que aponta outros problemas do negócio, como a situação do mercado de aviação, o 
passivo da Varig e uma condição "titubeante" da TAP ano após anos. Ainda assim, o deputado do 
PSD admite que "a idéia é interessante e pode vir a ser explorada".  
 
Sanções da União Européia  
 
As resistências ao negócio em território português não ficam restritas ao parlamento. José Sousa 
Monteiro, um ex-comandante sênior de linha aérea e professor na Universidade Lusófona, é 
bastante crítico de um acordo TAP-Varig. "Não é bom negócio para a TAP no estado calamitoso 
em que se encontra a Varig", disse Sousa Monteiro a este jornal. O ex-comandante considera que 
a TAP não retirará grandes contrapartidas do negócio: "Se a TAP já explora esse destino [Brasil] a 
salvação não virá por aí". Sousa Monteiro refere que uma eventual fusão com a Varig poderá fazer 
a transportadora portuguesa perder alguma identidade no mercado brasileiro. A escolha do Brasil 
para montar um negócio dessa grandeza é também alvo das críticas do professor universitário, 
que preferiria que a companhia portuguesa estabelecesse alianças com outras companhias 
portuguesas.  



A gestão de Fernando Pinto na TAP, que tem sido muito elogiada, não escapa aos comentários de 
Sousa Monteiro: "Através de receitas extraordinárias é que a TAP reverte para resultados 
positivos. Não quero com isto dizer que não tenha feito coisas boas, por exemplo o bom 
relacionamento com os trabalhadores", explica. O negócio da TAP com a Varig poderá, no futuro, 
vir a enfrentar um outro obstáculo: as contas públicas portuguesas. É que o governo português 
acaba de anunciar aumentos de impostos e medidas restritivas a nível da despesa estatal, para 
conter o déficit das contas públicas. O anúncio de que Portugal poderia encerrar 2005 com um 
déficit de 6,83% do Produto Interno Bruto (PIB) motivou um pacote de soluções para uma 
progressiva resolução da crise. É que se em três anos Portugal não baixar o déficit para 3% do 
PIB enfrentará sanções por parte da União Européia. E num cenário destes dificilmente o Estado 
português poderá injetar dinheiro na TAP para solucionar os problemas da Varig.  

 
 
Leia Mais 
 
 
A realidade da empresa 
  
A TAP acaba de comemorar os 60 anos de atividade. Instituída, em 14 de março de 1945 a 
Transportes Aéreos Portugueses, como serviço público, e desde sempre empresa estatal, a 
companhia aérea é líder no mercado português e tem no Brasil uma das suas mais importantes 
fontes de receitas. Em 2004 a empresa teve um lucro líquido de € 8,6 milhões, menos do que os € 
15 milhões que chegaram a ser orçamentados pelo presidente da empresa, o brasileiro Fernando 
Pinto.  
 
Os ganhos operacionais ascenderam a € 1,3 bilhão, mais 9% que os ganhos apurados em 2003 (€ 
1,19 bilhão). Os custos operacionais da TAP foram, excluindo os combustíveis, de € 986 milhões, 
em linha com o orçamento, a que se soma um custo extraordinário de € 72 milhões com 
combustíveis, devido à alta do petróleo. Os resultados operacionais foram de € 10 milhões 
negativos, contra os € 23 milhões positivos registrados em 2003 e abaixo do valor inicialmente 
orçamentado, que era de € 46 milhões.  
 
A TAP tinha no final do ano passado uma dívida de € 647 milhões. A administração liderada por 
Fernando Pinto conseguiu em 2004 reduzir a dívida em € 107 milhões, mas o montante continua 
ainda a ser pesado para as contas da companhia.  
 
Imagem renovada  
 
A TAP Portugal, que faz, desde março, parte da Star Alliance, tem hoje uma imagem renovada em 
relação à logomarca que a acompanhou durante décadas. Essa nova imagem está sendo aplicada 
progressivamente à frota da companhia. A TAP tem um total de 40 aeronaves: são quatro Airbus 
A340, seis Airbus A310, três Airbus A321, 11 Airbus A320 e 16 Airbus A319. Somados os assentos 
de toda a frota, a transportadora portuguesa conta com uma capacidade de mais de 6.700 
lugares.  
 
A companhia portuguesa tem escritórios em mais de 40 cidades do mundo, entre as quais nas 
capitais brasileiras - São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Natal e Fortaleza.  
 
A TAP tem desde 2003 um programa de milhas, o Navigator. Em 2004, a empresa lançou, em 
substituição da Yes, a White, uma nova companhia de transporte não regular, com 75% do capital 
detido pela TAP e 25% pelo Grupo Abreu. Nesse ano, também, a companhia portuguesa atingiu 
uma marca histórica de 6,5 milhões de passageiros transportados.  

 
 
Leia Mais 



 
O acordo deverá ser de difícil implementação 
Virgínia Silveira 
 
Negócio depende de um sacrifício que os credores de leasing da frota da Varig não querem fazer.  
 
A associação da Varig com a estatal portuguesa TAP é vista com ceticismo por boa parte dos 
especialistas do transporte aéreo. Segundo uma fonte que acompanha o processo de perto, a 
proposta da TAP é muito difícil de ser implementada, uma vez que ela depende inicialmente de 
um sacrifício que as empresas de leasing da frota da Varig, não estão dispostas a fazer.  
 
"O plano da TAP pede uma carência de dois anos para o pagamento dos aviões, seguida de uma 
operação de pulverização da dívida no mercado de capitais, um projeto complexo na medida em 
que não se tem um investidor sólido por trás do negócio", disse a fonte. O fato de a TAP não ter a 
intenção de colocar nenhum recurso na Varig, segundo os especialistas, também enfraquece a 
proposta da companhia.  
 
Outro aspecto contra a proposta da TAP é que a companhia portuguesa é uma concorrente direta 
da Varig e não complementar, principalmente nos mercados da América do Sul e Europa. "A TAP 
tem muito mais a ganhar do que a Varig , na medida em que teria no Brasil uma base para 
capturar toda a demanda do Cone Sul e também para distribuir passageiros da empresa na 
Europa".  
 
A reestruturação da Varig também é considerada uma operação complexa, que exigirá uma 
engenharia jurídica suficiente para oferecer uma blindagem para os potenciais investidores contra 
as suas dívidas, avaliadas hoje em cerca de R$ 9,5 bilhões. "Qualquer comprador sério para a 
Varig vai exigir garantias jurídicas contra a sucessão de passivos da companhia. Essa é também 
uma das questões importantes para que o poder concedente, no caso o governo, esteja disposto a 
colaborar para uma solução rápida para os problemas da Varig".  
 
A participação da Fundação Ruben Berta (FRB) na Varig também é outra questão difícil de ser 
resolvida. Na época em que se estudou uma possível fusão entre a Varig e a TAM, estava prevista 
uma participação de 5% da Fundação no capital da nova empresa, o que já foi difícil de 
convencer. "Não é fácil assegurar a participação da FRB, que esbarra em resistências naturais por 
razões pragmáticas de negócio e de aumento de riscos de sucessão de passivos para os novos 
controladores".  
 
Segundo um dos membros do novo Conselho de Administração da Varig, pelo acordo que se 
estuda com a TAP, a Fundação teria uma participação minoritária de mais ou menos 30%. A idéia 
é que outros investidores possam compor o capital da companhia, da mesma forma como foi feito 
na Embraer. "A TAP, além de ser uma empresa bem organizada e bem administrada, trouxe 
credibilidade para o negócio", disse o conselheiro.  
 
A Fundação Ruben Berta, segundo ele, deu carta branca para que o novo conselho da Varig 
trabalhe com autonomia e possa colocar a empresa nos trilhos. A participação do BNDES no 
negócio, de acordo com o conselheiro, seria interessante, mas não está sendo cogitada no 
momento. "Várias manobras estão sendo estudadas para se ter uma solução rápida e consistente. 
Não está prevista a participação do governo nessa solução, que será basicamente mercadológica, 
mas contamos com a boa vontade dele para viabilizar a operacionalidade da companhia", afirmou.  
 
A boa vontade do governo, ao contrário do que tem sido divulgado, segundo o conselheiro, já 
existe e deverá se manifestar mais concretamente com medidas que facilitem e alonguem os 
prazos para o pagamento de dívidas da companhia com o governo, basicamente com a Infraero e 
a BR Distribuidora.  
 



 
 
Na opinião do ex-presidente da Varig, Ozires Silva, embora existam soluções mercadológicas, 
todas elas têm que passar pelas autoridades concedentes.  
 
"Devemos explorar todas as oportunidades possíveis para a sobrevivência da marca da empresa, 
mesmo que ela fique somente no comércio exterior, que é a sua operação mais rentável", disse, 
para enfatizar: "Nós vamos dar à TAP uma posição internacional que ela não tem. Ainda segundo 
Ozires Silva, no acordo com a TAP, o Brasil corre o risco de perder seu maior patrimônio em 
termos de marca e de companhia. "A Varig, com seus 78 anos de vida, é a única companhia que 
operacionalmente se manteve no mercado internacional de uma forma positiva. A TAM, assim 
como a Panair, a Vasp e a Transbrasil também tentaram, mas não obtiveram o mesmo êxito".  
 
O controle estrangeiro da Varig, segundo uma fonte do Ministério da Defesa, significaria uma 
perda anual da ordem de US$ 1, 2 bilhão em divisas para o Brasil. "Não se pode admitir que um 
País, do porte do Brasil, com a pretensão de ser uma liderança forte na América do Sul, não tenha 
uma companhia aérea para se deslocar dentro do próprio País", disse a fonte.  
 
Em outubro de 2004, durante a gestão do ex- ministro José Viegas, o Ministério da Defesa chegou 
a elaborar um projeto como alternativa de salvamento da Varig. A operação não previa a injeção 
de recursos. A parte boa da companhia seria vendida a investidores nacionais interessados.  



A parte ruim, das dívidas, seria transformada em massa falida e, junto com ela, haveria uma 
regulamentação do Código Brasileiro Aeronáutico, prevendo uma liquidação extrajudicial.  
 
"Com isso criaríamos uma espécie de massa falida, onde boa parte dos débitos poderia ser 
compensada com a decisão judicial em relativa às decorrentes do congelamento de tarifas no 
Plano Cruzado". A vitória na justiça garante à Varig o recebimento de, pelo menos, R$ 2 bilhões, 
que poderiam ser abatidos da dívida com a União.  
 
Outra parte do débito da companhia, cerca de R$ 1 bilhão, ficaria na própria Varig, sob a forma de 
passagens já vendidas, do cartão Smiles e do fundo de aposentadoria Aerus. A massa falida 
ficaria com uma dívida de R$ 3,7 bilhões e outros R$ 3 bilhões continuariam na nova empresa.  
 
Segundo um dos membros do conselho de administração da empresa, o presidente de Portugal 
ligou para o presidente Lula e para o vice-presidente, José de Alencar, para manifestar o interesse 
de seu governo no acordo entre a Varig e a TAP. O presidente do Conselho de Administração da 
Varig, David Zylbersztajn, também tem procurado manter o ministro José Alencar informado 
sobre todos os passos que estão sendo dados dentro do processo de reestruturação da 
companhia.  

 
 
Leia Mais 
 
Novo controlador ficaria com o Aerus 
Lucia Rebouças, São Paulo 
  
A dívida da Varig com o Aerus, fundo de pensão de seus funcionários em 31 de dezembro de 2004 
era de R$ 1,043 bilhão. Segundo acordo feito entre a diretoria da Varig e o fundo, a empresa se 
comprometeu a pagar a dívida num prazo de 20 anos, até 2022. Pela legislação da previdência 
complementar, mesmo se optasse por fechar o fundo, a Varig (ou seu novo controlador) terá que 
pagar a dívida.  
 
Pelo acordo, a Varig deixou de fazer as contribuições para seus funcionários no fundo, 
comprometendo-se a pagar somente o custo administrativo, da ordem de R$ 1 milhão por mês. 
Antes do acordo, destinava ao fundo cerca de R$ 5 milhões/mês.  
 
O Aerus tem 9.452 mil participantes da Varig, dos quais 6.535 mil são aposentados e 
pensionistas. O fundo tem outras patrocinadoras - como a Rio Sul, Sata, Nordeste, Amadeus, 
Fundação Ruben Berta e Rede Tropical - com um total de 23.415 mil participantes e 8.192 mil 
aposentados e pensionistas. Em 2004, o Aerus desembolsou cerca de R$ 25,3 milhões em 
pagamento de aposentadorias e pensão. O teto da aposentadoria paga pelo fundo é de R$ 5 
mil/mês. O maior volume de benefícios pagos, porém, fica na faixa de R$ 1 mil a R$ 2 mil/mês.  
 
O plano de pensão dos funcionários da Varig, no Aerus, é de contribuição definida (CD). Nesse 
tipo de plano, os participantes recebem um benefício de acordo com o que conseguiram poupar e 
a empresa não é responsável a fazer aportes extras para complementar o valor, como acontec e 
nos planos de beneficio definido (BD).  
 
Como a Varig foi dispensada de contribuir para o plano de pensão, os participantes podem 
escolher quanto querem aplicar e podem, inclusive, mudar esse valor ao longo de sua 
permanência no fundo.  
 
O valor que receberá como beneficio dependerá do quanto ele poupou, do tempo em que quer 
receber o beneficio e de se vai deixar pensão em caso de morte. O estatuto do Aerus permite que 
o funcionário escolha livremente para quem quer deixar o beneficio. Não precisa ser parente e 
pode até ser uma pessoa do mesmo sexo.  



 
Em caso de o fundo ser liquidado, seriam apurados os recursos necessários para pagar os 
aposentados e pensionistas do fundo - o dinheiro continuaria sendo administrado de forma a 
pagar até o último beneficiário. O restante seria distribuído entre participantes que ainda estão 
contribuindo para o fundo - cada um receberia uma parcela proporcional ao seu investimento.  
 
As regras para retirada de patrocínio e extinção de um fundo de pensão pela empresa 
patrocinadora constam da Resolução n 06, de 1988, do Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar. A eventualidade de a TAP entrar como sócia teria de ser analisada a partir do 
direito sucessório. Se a TAP entrar para o grupo de controle da Varig teria responsabilidade com o 
Aerus.  
 
De acordo com a assessoria de comunicação do Aerus, porém, isso não está em discussão e fundo 
está saudável. Em 2004, sua carteira de investimentos rendeu 21,79%, superando a meta 
atuarial (quando o fundo precisa render anualmente para não ter déficit), de 17,19% no período.  
 
Apesar disso, por causa da divida da Varig, o fundo tem um déficit atuarial de R$ 1 bilhão - ou 
seja se tivesse que pagar hoje todos os compromissos assumidos faltaria R$ 1 bilhão.  
 
Atualmente, o patrimônio total do Aerus é de R$ 2,445 bilhões, incluindo nesse valor a dívida da 
Varig, que é considerada como uma aplicação de renda fixa. O montante efetivamente no fundo é 
de R$ 1,379 bilhões, a maior parte em títulos de renda fixa.  

 
 
Leia Mais 
 
Falta o STF decidir sobre indenização 
Daniel Pereira, Brasília 
  
O líder do PT no Senado, Delcidio Amaral (MS), afirma que o encontro de contas entre a Varig e o 
governo só será realizado se o Supremo Tribunal Federal (STF) mantenha decisão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) que garantiu à Varig o direito de receber uma indenização de cerca de 
R$ 2,5 bilhões da União devido a prejuízos decorrentes de congelamento de tarifas entre 1985 e 
1992. Até por isso, Delcidio afirma ser imprescindível a renegociação das dívidas da companhia 
aérea com a BR Distribuidora e a Infraero.  
 
"A solução para a Varig não passa apenas pela TAP, é muito mais ampla. Para equacionar o 
passivo, tem de renegociar com o governo", diz Delcidio. Relator do projeto que cria a Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC), o líder petista retirará de seu relatório sobre a agência 
contrabandos incluídos pelos parlamentares para ajudar a Varig. Além da autorização para o 
Executivo realizar o encontro de contas, será barrada a emenda que propunha a suspensão por 
cinco anos do poder do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para julgar fusões e 
aquisições no setor aéreo. Este ponto facilitaria a compra da Varig por um concorrente brasileiro, 
ao eliminar um dos entraves legais. 

 
 
Leia Mais 
 
Oportunidade para aproveitadores 
 
A ausência de comentários oficiais da TAP em relação a seus planos para a Varig vem gerando 
uma série de desencontros, alguns deles anedóticos.  
Dentre os planos apresentados à direção da Fundação Ruben Berta, chegou-se a considerar como 
"a melhor" a proposta de um português identificado como Pedro Lôbo, supostamente sócio-diretor 
de uma empresa de investimentos chamada Fonditec.  



Afirmando-se vinculado à organização católica OpusDei, Lôbo sustentava contar com a parceria de 
um banco suíço, além de mandato negociador do Grupo Pestana de Hotéis e Resorts para 
tratativas diretas com a Varig. No entanto, um exame minucioso revelou que Lôbo, além de ser 
proprietário de um cybercafé na cidade do Panamá, não tem capital próprio ou de terceiros para 
realizar quais-quer transações junto à Varig. Já Pedro Xavier Pereira, da consultoria espanhola LP, 
ganhou as páginas do Diário Económico, maior quotidano de economia e negócios de Portugal, 
informando mesmo que as novas aeronaves da Varig, resultado já da tomada de controle por 
parte da TAP, seriam batizadas com os nomes das naus portuguesas com que Pedro Álvares 
Cabral descobriu o Brasil.  
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