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Quem arrematar a Varig no leilão previsto para a próxima quinta-feira terá em mãos apenas 
uma pequena fração daquela que um dia já foi a companhia aérea que mais transportou 
passageiros no Brasil.  
 
Nos últimos vinte anos, a Varig conseguiu exibir apenas quatro vezes um balanço lucrativo. Em 
meio a essa sucessão de perdas, os ativos da primeira companhia aérea brasileira também 
foram minguando. Em 1986, ainda dona dos seus aviões, a Varig tinha em ativos imobilizados 
e investimentos em outras empresas R$ 5,3 bilhões. Hoje, esse item está reduzido a R$ 241,9 
milhões.  
 
Essa redução se deveu basicamente à troca de uma frota própria pelo sistema de 
arrendamento, hoje comum à toda indústria da aviação, e também à venda em 2005 das 
subsidiárias VarigLog (transporte de carga e logística) e VEM (manutenção).  
 
O resultado disso é que se todos os bens da empresa fossem vendidos em 2005, a Varig ainda 
ficaria com um buraco de R$ 8 bilhões negativos, valor expresso em seu patrimônio líquido.  
 
Assim, o novo controlador da empresa, segundo documento entregue aos interessados na 
última sexta-feira, levará basicamente a marca Varig, os horários de pousos e decolagens, os 
espaços nos aeroportos e sistemas e contratos operacionais.  
 
Apesar de o número de passageiros transportados pela Varig vir numa curva crescente, a 
empresa não vem acompanhando o ritmo de suas concorrentes. Hoje ela leva em seus aviões 
menos passageiros do que a Gol - criada há apenas cinco anos - e a TAM. No ano passado, 
transportou 12,7 milhões de pessoas enquanto Gol e TAM conduziram 13 milhões e 19,6 
milhões, respectivamente.  
 
A companhia em recuperação judicial também chega a menos destinos e tem menos aviões do 
que no passado. Enquanto em 2000 a maior companhia aérea do país chegava a 45 cidades no 
Brasil e a outras 26 pelo mundo afora, hoje atende 28 destinos domésticos e 20 internacionais. 
As aeronaves em operação atualmente são apenas 60, sendo que no fim dos anos 90 a frota 
ultrapassava cem aviões.  
 
A receita, mesmo com o crescimento do número de passageiros, também está em queda. 
Levantamento feito pelo Valor Data, com base nos balanços da Varig corrigidos pela inflação, 
mostra que desde 1998 a companhia não registrava um faturamento tão baixo. Foram R$ 6,7 
bilhões em 2005, com 12,7 milhões de pessoas. Seis anos atrás, levando 11 milhões de 
passageiros, a receita líquida atingiu R$ 6,4 bilhões.  
 
Foi justamente essa complexidade da situação financeira e operacional da companhia que 
levou os potenciais participantes do leilão a solicitarem um prazo maior para análise dos 
números.  
 
A Varig, então, temendo que não aparecessem investidores no leilão marcado inicialmente 
para hoje, solicitou à Justiça do Rio o adiamento por 72 horas. O juiz Paulo Roberto Fragoso, 
que auxilia a 8ª Vara Empresarial no processo de recuperação, atendeu o pedido da aérea com 
o objetivo de conseguir um preço maior no leilão.  
 
"Outro motivo apresentado pelos investidores foi o fato de o sistema bancário estar fechado 
sábado e domingo, o que inviabiliza transações financeiras na véspera do leilão, necessárias 
para formatar as propostas", explicou o diretor da consultoria Alvarez&Marsal, encarregada da 
reestruturação da Varig, Marcelo Gomes. Até sexta-feira, Gol, TAM, TAP (por meio da empresa 
Aero-LB), Ocean Air e um fundo de investimento representada pelo escritório Ulhôa Canto, 
Rezende e Guerra haviam acessado o data-room da companhia.  
 



A notícia do adiamento agradou alguns investidores. Um executivo da Ocean Air, que preferiu 
não se identificar, disse que já pensava em não participar do leilão quando foi surpreendido 
pela notícia. "Estamos reavaliando. Agora o cenário mudou", disse.  
 
Numa reunião na sexta-feira com executivos da Varig e da Alvarez&Marsal, os investidores 
alegaram que o pouco tempo para analisar os dados da companhia tornava o negócio inviável. 
"Estamos falando de valores elevados, de investidores internacionais que precisam transferir o 
dinheiro para o Brasil. E o sistema bancário não funciona no fim de semana. Não é uma 
operação que se resolve da noite para o dia", disse Gomes.  
 
No encontro, os executivos da Varig esclareceram dúvidas dos investidores com relação ao 
risco de sucessão trabalhista e fiscal na operação e o que realmente será posto à venda.  
 
Na avaliação de Gomes, da Alvarez&Marsal, o adiamento do leilão não colocará em risco a 
continuidade das operações da Varig, pelo menos até quinta-feira. Ele afirmou que a empresa 
já negocia com a BR Distribuidora um novo prazo de pagamento para o fornecimento de 
querosene de aviação. "Não estamos falando de três meses e sim de três dias." A companhia 
também está protegida pela Justiça americana até o dia 13 contra o arresto dos aviões por 
empresas de leasing dos Estados Unidos. 
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