
Lufthansa vê Varig burocrática e sem visão 
Bruno Lima 
 
Análise é da Lufthansa Consulting, contratada pela aérea brasileira para elaborar seu plano de 
recuperação 
 
Uma empresa burocrática, sem estratégia corporativa, sem nenhuma visão de longo prazo e sem 
clareza de sua missão. Essa é a Varig, sob os olhos da Lufthansa Consulting, consultoria 
contratada pela aérea para elaborar seu plano de recuperação. 
 
A Folha teve acesso aos relatórios e diagnósticos elaborados pela Lufthansa Consulting (estratégia 
operacional) e pelo banco UBS (financeira). Os documentos foram juntados ao processo de 
recuperação judicial da companhia e serviram de base para o plano de recuperação entregue 
ontem à Justiça do Rio. 
 
Os relatórios revelam alguns tropeços administrativos da Varig, diz que a empresa centraliza 
decisões e ainda não aprendeu a delegar. O documento também conclui que "a visão da Fundação 
Ruben Berta, baseada em fins sociais, não é compatível com as necessidades econômicas e 
financeiras de uma companhia aérea em competição global". 
 
Há uma confusão de pessoal entre as subsidiárias. Há 297 empregados pagos pela Varig na Varig 
Log e 150 na VEM, e as subsidiárias reembolsam a aérea do pagamento desses funcionários. A 
VEM, no entanto, deixa de repassar US$ 1,9 milhão anuais. 
 
A consultoria sugere workshops sobre estratégia para os principais quadros da administração da 
empresa e lembra que ter planos estratégicos não representa nenhuma espécie de custo para 
nenhuma companhia. 
 
A Varig, segundo o relatório da Lufthansa, opera há muito tempo só com planejamentos anuais de 
seu negócio. Tradicionalmente, uma das principais características do setor aéreo é ser um negócio 
de longo prazo. Para receber novas aeronaves, por exemplo, em 2010, já é preciso ter feito a 
encomenda. 
 
Em seu relatório, a Lufthansa Consulting conclui que a principal medida a ser tomada para o corte 
de custos é a transferência do "hub" (base operacional) da Varig do Galeão (Rio) para o aeroporto 
de Guarulhos (SP). 
 
Investidores 
 
Ontem, a portuguesa TAP informou que mantém seu interesse na Varig e aguarda o cumprimento 
do plano de reestruturação. 
 
A proposta do grupo Docas, do empresário Nelson Tanure ("Jornal do Brasil"), que prevê a 
compra da FRB-Par, dona de 87% da Varig, com injeção de recursos de até US$ 360 milhões, foi 
levada aos autos do processo de recuperação não por ele, mas pelos sindicalistas. A proposta 
aparece como um plano alternativo de reestruturação e associação e promete estabilidade e 
qualidade dos empregos e preservação das empresas do grupo, sem a venda em separado de 
nenhuma delas. Tanure teria dito que já mantém conversas com vários credores. 
Os sindicatos também anexaram um antigo projeto para salvar a Varig, nunca verdadeiramente 
considerado pela aérea. 

 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Northwest e Delta podem entrar em concordata hoje  
Da redação  
 
As ações da americana Northwest Airlines caíram 50% ontem e chegaram ao menor valor já 
registrado para os papéis da empresa em meio a rumores de que a aérea, que deixou de fazer 
vários pagamentos, pode pedir concordata hoje. 
 
Uma reportagem do jornal americano "New York Times", publicada ontem, dizia que a Northwest 
e a Delta estavam muito perto de pedir proteção judicial contra ações de seus credores. Notícias 
sobre a possível concordata da Delta já circulam desde segunda-feira. 
 
A Northwest disse ontem que ainda não tinha decidido sobre o assunto. Já a Delta disse que a 
concordata era uma possibilidade, mas não comentou sobre quando isso poderia acontecer. 

 
 
Leia Mais 
 
Governo, empresas de leasing e fundos vêem plano com ceticismo  
 
Governo, empresas de leasing, o fundo de pensão Aerus e sindicalistas viram com ceticismo o 
plano de recuperação apresentado anteontem pela Varig. Já o Ministério Público e os juízes do 
caso, segundo a Folha apurou, consideraram o plano satisfatório. 
 
Em todas as esferas, no entanto, o plano é visto como uma estratégia geral e ainda pouco clara. 
Foi comparado a um esqueleto ainda sem preenchimento, mas, segundo especialistas em direito, 
isso é normal. Mas a capacidade de traçar planos para até 2010, já com lucros estimados mesmo 
sem definição clara sobre o aumento da frota, gerou estranheza. 
 
Sobre a estratégia de pagamento dos credores, especialistas disseram que não houve surpresas. 
"Não tem mágica. Os maiores credores vão ter perdas", afirmou Marcelo Ribeiro, analista da 
consultoria Pentágono. "O leilão vai decidir qual será o deságio, de quanto vai ser a perda. Mas os 
credores têm caminhos como trocar o crédito por ações, e isso deve empurrar todos para a nova 
companhia. Não é uma estratégia ruim", afirmou o consultor. 
 
O plano prevê que os créditos remanescentes serão trocados por debêntures da "velha" ou da 
"nova" empresa. Os da "velha" têm carência de cinco anos e 20 anos para serem pagos, tendo 
como taxa TJLP mais 1% ao ano -condições nada animadoras. 
 
O presidente do conselho de Administração da Varig, David Zylbersztajn, saiu otimista de sua 
reunião com o vice-presidente e ministro da Defesa, José Alencar. "A reunião foi muito boa. O 
vice-presidente foi atencioso, recebeu o plano. Foi a entrega formal do plano, que vai ser 
analisado com mais detalhe pelas áreas técnicas", disse Zylbersztajn. 
 
A Folha apurou que o governo esperava receber também informações sobre os grupos 
interessados em investir na empresa. Sem isso, a situação da Varig ainda é considerada difícil. 
No plano, a empresa optou por prever a venda em leilão judicial da "nova" companhia justamente 
porque não há investidor em vista. Foi uma estratégia para escapar da ausência de perspectivas 
de fechar contrato para a injeção de recursos na aérea. 
 
Também participaram da reunião o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Luiz Carlos da Silva 
Bueno e o diretor-geral do DAC (Departamento de Aviação Civil), brigadeiro Jorge Godinho. 



Zylbersztajn disse que não aproveitou a reunião para pedir algum tipo de gestão do governo para 
negociar as dívidas. Ele disse que os débitos fiscais e previdenciários estão sendo negociados com 
o Ministério da Fazenda. 
 
Ele criticou a posição de alguns credores, sem especificar. "Nós achamos que não há um 
tratamento equilibrado em relação às outras companhias", disse. 

 
 
Leia Mais 
 
Aérea diz que programa de milhagem não muda  
 
A Varig afirmou ontem que não haverá mudanças em seu programa de milhagens, o Smiles, e 
que não houve aumento da procura para a emissão e a utilização dos bilhetes grátis. 
Anteontem, a companhia divulgou que o Smiles é um dos ativos que, se for aceito o plano de 
recuperação judicial, ficarão na Varig "velha", a empresa que também arcará com a dívida 
tributária e previdenciária. 
 
O programa também aparece no plano como um passivo -só para 2005, a receita negativa 
esperada para o Smiles é de US$ 71,2 milhões. É mais do que a companhia espera gastar com 
impostos neste ano, US$ 63 milhões. 
 
Segundo a Folha apurou, desde o pedido de recuperação, feito pela Varig em 17 de junho, houve 
uma "corrida" para o uso dos bilhetes -os passageiros deixaram de juntar as milhas para ir ao 
exterior e preferiram gastá-las em trechos nacionais. Não teria havido, no entanto, incremento 
nesse processo com o anúncio de anteontem. A Varig diz que nunca houve aumento na procura 
pela troca de milhas por bilhetes. 
 
A engenheira Raquel Nacif, 29, por exemplo, conta que usou suas milhas Smiles pela última vez 
em janeiro, em suas férias. Agora, com 40 mil milhas acumuladas, ela diz que vai gastá-las logo, 
mas sem desespero, já que são um benefício extra. "Não vou ficar postergando e guardando 
muito para fazer uma viagem internacional, mas também não vou usar sem precisar. Na primeira 
oportunidade que tiver para viajar, uso." 
 
Na semana passada, a Folha testou o sistema da Varig e emitiu duas passagens com milhas, uma 
pelo telefone e outra na loja da companhia no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Não houve 
problemas ou dificuldades para fazer as transações. 
O Smiles tem cerca de 5 milhões de titulares de cartões 
 



 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 14 set. 2005, Dinheiro, p. B5. 
 


