
Presidente da Varig diz que fusão será adiada 
 
O novo presidente da Varig, Roberto Macedo, disse ontem que a fusão com a TAM não deve estar 
concluída até 30 de junho, data prevista inicialmente para o encerramento do processo. Em sua 
primeira entrevista coletiva como presidente da Varig, cargo que assumiu na sexta-feira, Macedo 
afirmou que dificilmente o modelo final da fusão estará concluído ainda no primeiro semestre. De 
acordo com o presidente do Conselho de Administração da Varig, Luiz Carlos Vaini, que várias 
vezes interrompeu Macedo para responder aos jornalistas, o mais provável é que o modelo 
definitivo esteja pronto entre setembro e o fim do ano.  
 
— O desejo era de fechar o processo em 30 de junho, mas vai depender dos consultores, um 
trabalho amplo e muito delicado. Por isso, o modelo definitivo só sairá quando todas as partes 
chegarem a uma conclusão — disse Vaini.  
 
Empresa tem fluxo de caixa negativo de US$ 100 milhões  
 
Macedo fez questão de reafirmar seu compromisso em levar adiante a fusão com a TAM, ao 
mesmo tempo em que buscará junto aos credores meios para manter a empresa em operação. 
Segundo Macedo, as receitas da Varig não cobrem as despesas, e a empresa vem operando com 
um fluxo de caixa negativo em US$ 100 milhões mensalmente.  
 
— É importante que a empresa chegue à fusão com normalidade nas operações — disse ele.  
 
Embora não seja uma prioridade, acrescentou Macedo, a substituição de diretores da companhia 
não está descartada. Sobre rumores de que a empresa estaria prestes a demitir mais de dois mil 
de seus empregados, Macedo disse que tudo vai depender do andamento da fusão.  
 
— Haverá demissões, mas o número vai depender do tamanho da nova empresa. Não é 
responsabilidade da Varig, sozinha, fazer esse ajuste. Será um trabalho a quatro mãos — disse 
Macedo.  
 
Vaini ressaltou ainda que a única coisa definida sobre o modelo da fusão é que a Varig terá no 
mínimo 5% de participação na nova companhia.  
 
Infraero renegocia dívida das duas companhias  
 
Enquanto a fusão entre a Varig e a TAM não se transforma em realidade, a Infraero renegociou as 
dívidas que as empresas tinham com tarifas aeroportuárias atrasadas em condições mais 
facilitadas. O débito total da Varig (saldo remanescente e dívidas correntes), de R$ 207 milhões, 
que seria pago até dezembro deste ano, foi parcelado em 60 meses. A taxa de juros, que era a do 
CDI (Certificados de Depósitos Interbancários, geralmente um pouco acima da Selic) mais 1% ao 
ano, foi substituída pela TJLP (atualmente em 12% ao ano), mais 4,75% ao ano. A TAM conseguiu 
o mesmo benefício e refinanciou uma dívida de R$ 86 milhões.  
 
— A Infraero tomou essa decisão porque as empresas aéreas fazem parte do seu negócio — disse 
o presidente da Infraero, Carlos Wilson.  
 
Na operação, as empresas deram como garantias recebíveis de venda de passagens. Ou seja, se 
não pagarem as parcelas, o dinheiro conseguido com a venda de passagens será 
automaticamente bloqueado a favor da Infraero.  
 
Macedo afirmou ontem que, na próxima semana, terá novidades quanto à negociação da dívida da 
companhia com o Banco do Brasil e a BR Distribuidora. A BR só aceita ampliar o prazo de 
pagamento de combustível (hoje de dez dias, com limite de R$ 40 milhões) se o BNDES oferecer 
garantias de que a estatal vai receber o dinheiro. O BNDES, por sua vez, discorda, alegando que 



não é tradição da instituição aplicar recursos em capital de giro. O BB também resiste em 
refinanciar a dívida da Varig, que foi pactuada em dez anos, com seis de carência.  
 
O vice-presidente de Finanças do BB, Luiz Eduardo Franco de Abreu, afirmou ontem que o banco 
somente vai injetar recursos na nova empresa se o negócio for rentável:  
 
— O Banco do Brasil não vai jogar dinheiro fora. 
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