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Macedo, da Varig: fusão, por si só, não resolve o problema do setor aéreo  
   
O presidente da Varig, Roberto Macedo, afirmou ontem que a velocidade da capitalização é um 
"ponto crucial" da operação de saneamento, pois a situação da Varig está ficando "cada vez mais 
crítica". Segundo ele, após a assinatura do acordo, o empréstimo-ponte deve ser liberado em até 
dez dias, mas não de uma só vez. 
 
Em audiência pública da comissão de representação externa da Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, ontem, o executivo confirmou que o contrato de irreversibilidade para a fusão com 
a TAM será assinado esta semana. 
 
Há grandes chances de que as duas companhias cheguem a um acordo hoje, em reunião em São 
Paulo, segundo uma fonte que participará do encontro. Pela TAM, participarão do encontro o 
presidente, Daniel Mandelli, e o vice-presidente do conselho de administração, Antonio Luiz 
Teixeira de Barros. Pela Varig, estarão os curadores da Fundação Ruben Berta. 
 
A assinatura do termo de compromisso é a condição imposta pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para liberar um empréstimo-ponte de cerca de US$ 
100 milhões como parte do socorro do governo federal para equilibrar a situação financeira das 
duas companhias. 
 
"Os consultores que estão costurando a fusão (pelo banco Fator) fizeram uma apresentação para 
o BNDES em março apontando que a partir de abril ou maio já precisaríamos ter essa solução. E 
nós já estamos praticamente em julho", disse Macedo. 
 
A solução a que ele se refere inclui "financiamentos, garantias, uma relação com fornecedores 
estatais que nos permitam prazos e créditos maiores". Todo o processo de fusão, pelo 
cronograma original, deve estar concluído em setembro ou outubro. 
 
A demora, na avaliação do presidente, está sendo provocada pelo "descompasso" entre a "decisão 
política" já tomada pelo governo federal de tratar o assunto como estratégico e o que acontece na 
ponta. "Já fui ao BNDES, à BR Distribuidora e ao Banco do Brasil, mas na ponta o tratamento é 
comercial e é preciso entender que além do comercial existe o estratégico", afirmou. 
 
Numa manifestação cautelosa diante de deputados estaduais e de funcionários da Varig contrários 
à fusão, Macedo disse que os "termos" da operação são "discutíveis" e que a união das duas 
companhias não pode ser encarada como o mero "resultado" da reestruturação do setor aéreo 
brasileiro.  
 
Ela deve ser vista, isto sim, como um dos meios, "que é bom, inclusive", para atingi-lo. Embora 
vá resultar na criação da "12ª ou 14ª" maior companhia aérea do mundo, a fusão, "por si só, não 
resolve o problema", afirmou.  
 
Para o executivo, a empresa ou "empresas" resultantes da reestruturação do setor irão necessitar 
de um "marco regulatório" que garanta competitividade no mercado externo e taxas de ocupação 
adequadas no interno.  
 
Segundo Macedo, no Brasil o nível de ocupação dos vôos é de cerca de 60%, contra até 75% em 
outros países. Ao mesmo tempo, os financiamentos têm prazos até 50% menores e juros cinco 
vezes maiores e os impostos superam em duas vezes os da Europa e em quatro vezes os dos 
EUA. 
 



Para Macedo, a operação não é "melhor ou pior" do que outras alternativas. Citou, como exemplo, 
que as ações movidas pela empresa cobrando o ressarcimento das perdas pelo congelamento das 
tarifas no Plano Cruzado, em 1986, e pelo recolhimento indevido de ICMS nos anos 90 cobririam a 
dívida total de US$ 1,2 bilhão. 
 
O presidente também considera que os 5% de participação reservados à Varig na nova empresa 
"não refletem" a realidade e certamente deveriam passar por uma avaliação. No entanto, admite 
que a FRB-Par decidiu aceitar o termo de irreversibilidade mesmo nessa condição e, depois de 
assinado, não haverá como mudar o percentual.  
 
Quanto ao prazo necessário para a Varig Engenharia e Manutenção (VEM) assumir com 
exclusividade a manutenção das aeronaves da nova companhia, Macedo afirmou que será "bem 
menor" do que os 18 meses que vêm sendo cogitados. (Colaborou Vanessa Adachi) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2003. 


