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VendasnoMercadoLivre
alcançamR$1,3bilhão
Siteestimaque10milpessoas,só
noBrasil,dependemdosnegócios
feitosnobazarvirtualqPÁG.B11NEGÓCIOS

Funcionáriodecarreira,
Bottinidizquenoaugeda
crise,declaraçãoinfelizde
Lulacausouprejuízos
deUS$50milhões

Interessados dizem que informações não são claras sobre quais ativos estão à venda

Faltadedadosreduzapetitede investidores

Mariana Barbosa

O presidente da Varig, Marce-
lo Bottini, atribui o agravamen-
to da crise da empresa à falta
de sensibilidade do governo.
Na sua opinião, falta ao gover-
no “enxergar que a Varig é um
problema de Estado, da socie-
dade”. Declarações do presi-
dente Lula de que o governo
não iria ajudar uma empresa
falida detonaram, em abril,
uma crise cujo prejuízo, com a
queda nas vendas, é calculado
em US$ 50 milhões.
“Os fantasmas do passado

já foram exorcizados, a Funda-
ção Ruben Berta foi afastada e
temos uma gestão profissio-
nal, escolhida pelos credores”,
diz ele, que está confiante de
que a solução para a crise da
empresa começará com o lei-
lão de venda da companhia, na
quinta-feira.
No comando da empresa

desde novembro de 2005, Bot-
tini é um típico funcionário de
carreira. De seus 45 anos, 26
foram dedicados à Varig. Foi a
bordo de um avião da Varig
que Marcelo Bottini conheceu
sua mulher, a comissária Kas-
sandra. O prefixo daquele
avião, VMK, é lembrado como
uma daquelas coincidências
que só acontecem aos apaixo-
nados e virou a marca de um
triângulo amoroso. Nomomen-
to, sua fidelidade é para com a
Varig. Com o agravamento da
empresa, faz três meses que
ele dorme no sofá-cama em
um quartinho anexo à sala da
presidência. Têm sido raras as
visitas à família, que mora em
Miami.
Um de seus méritos à fren-

te da companhia é o de manter
o moral da tropa. Esta é uma
das principais explicações pa-
ra o milagre de a Varig conti-
nuar voando. Bottini recebeu a
reportagem do Estado na últi-
ma sexta-feira, na sede da Va-
rig, no Rio.

O leilão daVarighavia sido anteci-
pado de 9 de julho para 5 de junho
porque a empresa não teria caixa
para mais um mês. A empresa
agüenta até quinta-feira?
Dois ou três dias não fazem di-
ferença. A imprensa já colocou
várias datas, mas estamos
aqui até hoje. A Lei de Recupe-
ração é nova e, portanto, dá
margem para análises dúbias
em relação a certos pontos.
Por isso os investidores pedi-
ram mais uns dias.

Quantos envelopes (com ofertas)
o sr. espera para o dia do leilão?
Não tenho idéia. Espero que as
pessoas estejam lá.

Osr.achaqueaempresaseráven-
dida pelo preçomínimo?
Só na hora vamos saber.
Quem compra quer pagar o
mais barato possível.

Osinvestidorespedemmaisgaran-
tias de que não haverá sucessão
de dívidas trabalhistas e fiscais e
de que os slots e hotrans (conces-
sãode vôos e seus horários) serão
transferidos para o novo dono.
A não sucessão e a transferên-
cia dos slots são premissas bá-
sicas e as garantias estão no
data-room (sala com informa-
ções financeiras sobre os ati-
vos que irão a leilão). Se não
houvesse a blindagem contra a
sucessão trabalhista e tributá-
ria, não existiria recuperação
judicial. Quanto aos direitos de
vôo, se eu não puder levá-los,
vou vender o quê? A Anac já
reconheceu isso. A lista com to-
dos os hotrans, assinada pela
Anac, está no data-room.

Seria choradeira dos investidores
para tentar baixar o preço?
Numa negociação você sem-
pre tenta debilitar o outro la-
do. Um lado que as pessoas tal-
vez tenham chance de debili-
tar é a Lei de Recuperação.

Ogoverno ajuda ou atrapalha?
No meu modo de ver, o gover-
no não consegue enxergar que
aVarig é umproblema de Esta-
do, da sociedade. Falta disposi-
ção para querer de fato aju-
dar. A comunidade internacio-
nal deu mais um voto de credi-

bilidade à Varig (com a exten-
são da liminar que impede o ar-
resto de aviões, pela justiça de
Nova York, semana passada),
enquanto aqui ninguém dá vo-
to. Dizem que não podem cru-
zar os limites institucionais.

Mas não já se ajudou demais no
passado e nada foi feito? Na hora
H, a empresa não demite, sempre
tem uma confusão com a Funda-
çãoRubenBerta (FRB)...
Se no passado tivemos pes-

soas que não administraram
bem, não acho justo que se tor-
ne inviável uma companhia co-
mo a Varig, com tudo o que já
fez pelo Brasil, por causa de-
las. Fala-se em perdoar a dívi-
da da África. Amaioria dos paí-
ses que terão a dívida perdoa-
da teve ditadores no passado.
Dizer que não vai perdoar a dí-
vida porque esses países tive-
ram ditadores é o mesmo que
dizer que não vai ajudar a Va-
rig por causa da FRB.

Por que agora seria diferente?
Os fantasmas do passado fo-
ram exorcizados e hoje a em-
presa é dos credores. O contro-
lador (FRB) foi afastado da
gestão e está depositando suas

ações esta semana, por deter-
minação da Justiça. A pedido
dos credores, foi contratada a
Alvarez&Marsal, que acompa-
nha a gestão. A dívida privada
contraída lá atrás, por adminis-
tração temerária ou o que for,
independentemente de como
surgiu, está repactuada. Ago-
ra temos o leilão, uma solução
de mercado. Desde que entrou
em recuperação judicial (17 de
junho de 2005), a Varig tem vi-
vido com suas próprias per-
nas.

Mas a Varig já tem uma dívida de
R$4,5 bilhões com o governo, co-
mo justificarmais dinheiro?
A Varig nunca pediu dinheiro
a ninguém. Quando estive com
a ministra Dilma (Rousseff, da
Casa Civil), apresentei o plano
de recuperação aprovado pe-
los credores, que falava da ne-
cessidade de um aporte de
US$ 100 milhões no início des-
te ano, sob pena de tornar in-
viável o primeiro ano da recu-
peração. Como não apareceu
nenhuma entidade financeira
disposta a fazer o aporte, ape-
sar das garantias que existem
na Lei de Recuperação, parti-
mos para uma estratégia de
alavancar esses recursos en-
tre credores. Tivemos sucesso
com fornecedores internacio-
nais. Mas como dentre esses
credores potenciais havia dois
que eram do governo, a BRDis-
tribuidora e a Infraero, fica-
mos com a imagem de que es-
távamos pedindo dinheiro.

Oqueo governo poderia fazer?
Dada a urgência de prazos pa-
ra realizar a manutenção dos
aviões e colocá-los para voar,
solicitei à ministra Dilma que
me ajudasse a agilizar e a con-
vencer todas as entidades en-
volvidas da importância da Va-
rig para o Brasil, pelo que se
produz em divisas (US$ 1 bi-
lhão), pelo papel social e pela
imagem do País no exterior.
Há dois anos, as pessoas aceita-
vam certas coisas para nos dar
crédito e hoje não aceitam
mais.

Ouve-semuitoqueogovernoesta-
ria tentandosegurar até aCopaou
as eleições, temendo a repercus-
são negativa da quebra da empre-
sa.O sr. acredita nisso?
O que mantém a empresa são
as pessoas. E também alguns
fornecedores. Os internacio-
nais têm sido extremamente
sensíveis. Nossa relação com a
Infraero e a BR é positiva. Não
obstante o grande tumulto que
seria provocado por uma para-
da da Varig, não acredito nes-
sa tese. A Copa é apenas o iní-
cio da alta temporada e os
vôos estão todos lotados.

Oquemantémaempresa de pé?
A marca. Qualquer outra teria
parado com o bombardeio que
sofremos em abril, com o noti-
ciário diário dando conta de
que a Varig ia morrer “ama-
nhã”. E, apesar de termos per-
dido muitos passageiros, ela
não morreu. No momento em

que se mostrar que a crise es-
tá solucionada, eles voltarão.
A capacidade de trazer essa
gente de volta é enorme e isso
tem grande valor. Sou parado
na rua toda hora por pessoas
que vêm me dizer que acredi-
tam na empresa. E não é uma
por dia. Não tenho paz.

Comoadeclaração de Lula de que
não daria dinheiro para empresa
falida afetou a empresa?
Prejudicoumuito. Existem for-
mas de dizer as coisas. Eu di-
ria “vamos buscar todos os es-
forços para que isso não acon-
teça”, por exemplo. Temos de
ter cuidado para não prejudi-
car as empresas. É claro que
tem de ter plano de contingên-
cia (para o caso de falência),
mas dizer isso em público é
muito sério, afugenta as pes-
soas. A repercussão negativa
desse tipo de declaração gerou
um prejuízo de US$ 50 mi-
lhões em abril.

Onívelde tensãodos funcionários,
por causa dos salários atrasados e
incertezascomofuturo,nãosetor-
nacrítico emumaempresaaérea?
Temos essa tensão sob contro-
le. O material, o avião, se não
está apto, você encosta. Isso
na Varig é sagrado. O lado psi-
cológico você mede e acompa-
nha. Temos um batalhão de as-
sistentes sociais e psicólogos
acompanhando o pessoal, prin-
cipalmente da área de vôo.
Tem muita gente com proble-
mas de saúde, estressada. Mas
quem continua na Varig é por-
que decidiu carregar o peso
nas costas. Os salários estão
atrasados em quase 60 dias.
Muitos foram embora por não
ter tido capacidade de supor-
tar, seja economicamente, seja
no aspecto emocional. Ao mes-
mo tempo há a crença de que,
durante toda a sua história,
não obstante seus erros, a Va-
rig fez muita coisa por muita
gente. A Varig é a principal
ambulância de toda a região
norte. Cansamos de levar gen-
te de graça. Diante de tudo o
que foi feito em todos esses
anos, não é possível que em tro-
ca a gente receba o desapareci-
mento da Varig.

Como manter a moral dos funcio-
nários?
Lido com a alma das pessoas.
Escrevo um comunicado quin-
zenal, o Diário de Bordo, que
não trata de fatos da recupera-
ção, mas da alma. A repercus-
são é tremenda. Recebo 100
e-mails por dia. Em abril, o nú-
mero de mensagens saltou pa-
ra 300. Respondo a todas.

Onde o sr. acha tempo para res-
ponder a tanto e-mail?
Eu durmo aqui. Tenho um
quartinho simples e fico até a
uma hora damanhã no compu-
tador. Faz três meses que não
piso em casa. ●

MarceloBottini,presidente daVarig

Entrevista

RIO

Se tudo correr como progra-
mado, o destino da Varig deve
serdefinidonapróximaquinta-
feira, quando potenciais inves-
tidoresdeverãofazersuasofer-
tasno leilãodevendadaempre-
sa. Inicialmente o leilão estava
previsto para o dia 9 de julho,
60 dias após a assembléia ge-
ral de credores que aprovou os
modelos de venda e também o
preço mínimo a ser pago pela
companhia. Antecipado em
cerca de ummês, para 5 de ju-
nho, devido à crítica situação

do caixa da empresa, o leilão
foi adiado na última sexta-fei-
ra, para a próxima quinta-fei-
ra, dia 8. O adiamento deu um
alívio para a empresa, pois po-
tenciais investidores ameaça-
vam não comparecer ao leilão
por falta de tempo para prepa-
rarem suas propostas.
Oleilãoestácercadodedúvi-
das. Os investidores têm de-
monstrado preocupação com
a falta de informações disponí-
veis, inclusive sobre quais são
os ativos à venda. A principal
queixa diz respeito à falta de
garantiasdequenãohaverásu-

cessão de dívidas trabalhistas
e fiscais, comoprevêanovaLei
de Recuperação de Empresas,
questão que divide opiniões de
juristas. Outra incerteza, di-
zem investidores, está relacio-
nada à transferência dos direi-
tos de vôos e horários para a
nova empresa.
Comocostumaacontecerna
Varig, às vésperas de uma
grandedecisãosurgeminúme-
ros interessados,mas são pou-
cos os que exibem comprova-
ção de origem dos recursos.
Desta vez, surgiram diversos
fundos estrangeiros, cujos no-

mes nunca são revelados. São
aquelesrepresentadosporcon-
sultores locaiscomoAzulisCa-
pital ou Jayme Toscano, que
ora se dizem interessados e
ora desistem do negócio. Mas
estes nem chegaram a pagar
os R$ 60 mil que dá acesso ao
data-room, sala de dados com
informações sobreosativosda
Varig à venda.
Dentreosquepagaramaces-
so ao data-room, TAM e Gol,
dizemfontes próximasàs duas
empresas, não devem entrar
no leilão. Entraram no data-
roompor “dever de ofício”, pa-

raconhecermaisa fundoosnú-
merosdoconcorrente.Oescri-
tório Ulhôa Canto, Rezende e
Guerra,quetambémteveaces-
soaodata-room,nãorevelapa-
ra quem está trabalhando,
mas especula-se que seria pa-
ra algum fundo internacional,
comoBooksfieldouTexasPaci-
fic Group. Na Varig, muitos
têm esperança de que estes
dois fundos façam propostas
na quinta-feira.
Omais cotado continua sen-
do o empresário GermanEfro-
movich, da OceanAir. Ele é o
nome preferido na cúpula da

Varig,mas as negociações não
têm sido nada fáceis. “O Ger-
man é quemmais tem interes-
se,maselenãoquerabriracar-
teira”,dizumafontenaempre-
sa. O empresário estaria ten-
tando negociar a compra da
Varigcomcréditos tributários
que teria junto ao governo. Se
nãoaparecernenhumapropos-
ta pelo preço mínimo pedido
pela Varig – US$ 860 milhões
pela Varig Operacional (do-
méstico e internacional, ex-
cluindo as atividades comer-
ciais e as dívidas) ou US$ 700
milhões pela Varig Regional
(só operação doméstica, sem
dívidas) – a empresa deverá
servendidapelopreçoqueapa-
recer.
Porém, os credores já avisa-
ram: se for um preço vil, vão à
Justiça tentar impugnar o lei-
lão. ● M.B.

‘OgovernodeveriaajudaraVarig’

‘FANTASMADOPASSADO’–Bottini dizque ‘aFRB foi afastadaeempresa temagoraumagestãoprofissional, escolhidapeloscredores’

Blackboardcresceunindo
professoresaalunos
Software,quepodeserbaixado
nainternet, jádetém80%do
mercadoamericanoqPÁG.B12

‘A comunidade
internacional nos
dá mais crédito
que a brasileira’
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