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O desfecho da crise da Varig permanece incerto, mas, na opinião de analistas do setor aéreo, 
em qualquer cenário as concorrentes Gol e TAM saem ganhando. O fato é que, mesmo que a 
Varig continue operando, sua participação de mercado está em queda e deve reduzir-se ainda 
mais nos próximos meses, deixando espaço livre para o avanços das líderes do setor.  
 
Na quarta-feira, o Deutsche Bank divulgou relatório em que revê para cima as estimativas de 
lucros e o preço alvo das ações de Gol e TAM. Dan McGoey, analista responsável pela 
avaliação, justificou a revisão com os "vários cenários de ganhos" que as duas empresas têm 
frente à crise da Varig e com os resultados divulgados pela Gol na segunda-feira, que ficaram 
acima das estimativas do banco.  
 
McGoey projeta dois cenários para a Varig. O primeiro, em que ela perde participação no 
mercado doméstico e termina este ano com uma fatia de 12% (em março, ela tinha 19%); e o 
segundo em que ela abandona por completo as rotas nacionais, a partir do terceiro trimestre 
deste ano. Gol e TAM teriam, até 2008, 80% do mercado doméstico no primeiro caso e 90% 
no segundo.  
 
O analista não projeta cenário em que a Varig deixa de voar por completo. O banco tem 
recomendação de compra para as ações da TAM no Brasil e de manter para os papéis da Gol 
em Nova York.  
 
O UBS elevou na semana passada a classificação das ações de Gol e TAM da faixa neutro 2 
para compra 2 (segunda mais alta no ranking de seis faixas). Os preços alvo das ações das 
empresas também foram elevados.  
 
O analista Rodrigo Góes, do UBS, estima que há mais de 50% de chances de a Varig continuar 
voando, especialmente num ano de eleições como este. No entanto, ele prevê redução na fatia 
de mercado da companhia para 15,7% este ano, 10,3% em 2007 e 9,3% em 2008. Gol e TAM 
deverão ter perto de 80% do mercado nos três períodos. O UBS participou da oferta inicial de 
ações da TAM no ano passado.  
 
"TAM e Gol já vem articulando maneiras de ocupar o espaço da Varig, pois ela já perdeu e está 
perdendo mercado", afirma Silvania Ferreira, analista do Banco do Brasil. No primeiro 
trimestre de 2005, a Varig tinha 30% do mercado. No mesmo período deste ano ficou com 
20%.  
 
A companhia em recuperação judicial vem deixando de operar algumas rotas secundárias para 
se concentrar nas principais. No dia 2 de abril, foram suspensos vôos para seis cidades, 
incluindo Chapecó (RS), Londrina (PR) e Joinville (SC). A OceanAir, empresa que hoje tem 
0,7% do mercado doméstico, planejava assumir essas rotas quando, no início de abril, 
apresentou proposta de code-share com a Varig, que foi posteriormente proibida pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). A Gol já pretende iniciar vôos para Chapecó.  
 
Os analistas consideram que tanto Gol quanto TAM têm capacidade para transportar 
passageiros eventualmente desatendidos pela Varig e mais o volume de viajantes decorrente 
do crescimento natural do setor, que deve ser de 20% este ano. Na média entre todas as rotas 
operadas, as duas têm capacidade ociosa de 30% nas aeronaves. Essa taxa diminuiria para 
15% se a Varig deixasse de operar, conforme estimativa do Deutsche Bank.  
 
A malha doméstica das três companhias aéreas são semelhantes. A TAM voa para 46 destinos, 
a Gol para 43 e a Varig, no momento, para 30.  
 
Daniela Bretthauer, analista do banco Santander, acredita que o ajuste da oferta poderia levar 
algum tempo, caso a Varig parasse. "As principais rotas domésticas estão concentradas 20 
cidades e, nessas linhas, a capacidade ociosa é muito pequena", afirma.  



O sócio da consultoria Bain & Co, André Castellini, diz que os passageiros teriam dificuldade 
em encontrar assentos nos horários de pico.  
 
Segundo Castellini, além de encher os aviões, Gol e TAM poderiam deslocar aeronaves de 
rotas secundárias para as principais e antecipar a chegada de aviões que já estão previstos. Há 
também possibilidade de negociarem com as empresas de leasing e assumirem aeronaves da 
Varig. O presidente da Gol, Constantino de Oliveira Jr., disse na terça-feira que esse interesse 
existe, mas que tal negociação deve partir dos arrendatários. No caso da TAM, que opera 
aviões Airbus, assumir a frota da Varig é menos viável. Para Daniela, do Santander, essa 
possibilidade está completamente descartada.  
 
De qualquer maneira, TAM e Gol já estão se preparando para o crescimento da demanda. 
Neste ano, a Gol ampliará sua frota de 43 para 58 aviões. A TAM, por sua vez, receberá mais 
quatro aeronaves, para um total de 85.  
 
No mercado internacional, os analistas arriscam-se menos a fazer previsões. O Deutsche Bank 
prevê que a Varig deve manter sua participação nesse mercado entre 65% e 69%. A 
manutenção desses índices, no entanto, está condicionada a uma reestruturação rígida da 
empresa.  
 
Se a Varig deixasse as rotas internacionais, Gol e TAM não teriam condições de operá-las 
completamente. Nesse caso, as companhias aéreas internacionais assumiriam, pelo menos a 
curto-prazo, os destinos desatendidos.  
 
A Gol não tem aviões transcontinentais e mantém seu interesse restrito à América do Sul e 
deve ampliar suas rotas no continente. Na quarta-feira, recebeu autorização das autoridades 
do Chile para operar até 21 freqüências semanais para a capital Santiago. Ainda este ano, 
pretende iniciar vôos para Lima, no Peru.  
 
A TAM, que voa para Paris, Miami e Nova York, afirma não querer as rotas internacionais da 
Varig porque muitas não são rentáveis. Reiteradas vezes, o presidente Marco Antonio Bologna 
afirmou ter interesse apenas em Londres, destino que já está autorizado.  
 
Daniela, do Santander, afirma que a companhia também tem interesse nas rotas para Los 
Angeles, Madri, Munique e Milão. Estariam descartadas, portanto, as rotas para Portugal, 
Japão e China. 
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