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Às vésperas de completar um ano em fase de recuperação judicial, a Varig vai a leilão hoje em 
um cenário de incertezas resultante do risco de transferência de dívidas fiscais e trabalhistas 
para o eventual comprador.  
 
A juíza da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Márcia Cunha, que acompanha o processo de 
recuperação da Varig com outros dois juízes desde a instauração do caso, em 17 de junho de 
2005, descarta a hipótese de a companhia não ser vendida hoje.  
 
"Não estamos considerando essa possibilidade (de não vender). Ela é remotíssima. Mas, caso 
aconteça, a empresa teria que buscar outras formas de se capitalizar. Do contrário, acabaria 
indo à falência", disse a juíza.  
 
Seis empresas compraram o acesso ao data room para ter direito às informações estratégicas 
sobre a Varig. São elas: Gol, TAM, TAP (por meio da Aero-LB), OceanAir, o fundo de 
investimentos americano Brooksfield (representado pelo escritório Ulhôa Canto, Rezende e 
Guerra), e o grupo Amadeus Brasil, especializado em reservas de passagens. O acesso aos 
dados não significa que as empresas irão participar do leilão.  
 
As duas maiores companhias aéreas do país, TAM e Gol decidiram ficar fora do leilão, segundo 
apurou o Valor. Ambas apenas enviarão funcionários e advogados para acompanhar o 
desenrolar do processo, como espectadoras. Tanto Gol quanto TAM avaliaram que a 
insegurança jurídica quanto ao risco da herança de dívidas é muito grande. Haveria mais a 
perder do que a ganhar, mesmo considerando o cenário de agir para barrar o ingresso de um 
novo concorrente que venha a adquirir a Varig.  
 
A TAM chegou a destacar um grande número de auditores para conferir os dados da Varig no 
data-room, criando expectativa positiva nos vendedores. TAM e Gol hoje são companhias com 
ação em bolsa, inclusive listadas em Nova York, e sujeitas às rigorosas regras americanas. 
Portanto, seu conservadorismo tende a ser ainda maior.  
 
A divulgação do parecer da Procuradoria da Fazenda Federal a respeito da sucessão de dívidas 
fiscais no fim do dia, entretanto, fez com que as empresas realizassem reuniões de última hora 
para considerar o seu impacto e, a luz da análise, reavaliar posições. Mas o documento não 
alterou a avaliação.  
 
Segundo uma fonte envolvida no processo consultada pelo Valor, o parecer é bastante claro ao 
dizer que não haverá sucessão de dívidas desde que após a venda restem recursos suficientes 
na Varig em recuperação para pagar os credores. "Se houvesse esse dinheiro, nem estaríamos 
discutindo a sucessão", disse o executivo.  
 
Apesar dos rumores sobre a dificuldade da Ocean Air, de German Efromovich, de viabilizar 
uma proposta, a empresa estará presente ao leilão e, de acordo com uma fonte, com a 
intenção de fazer lances. "Serão levados dez envelopes", disse essa fonte ligada à empresa.  
 
Fontes do mercado acreditam que a TAP e a Amadeus não estariam interessadas em participar 
do pregão e sim em ter acesso às informações financeiras e operacionais da companhia.  
 
Comentava-se no mercado que a WebJet participaria do leilão em consórcio com o fundo 
Brooksfield. Da mesma forma, fonte ligada a uma grande empresa aérea disse o magnata 
russo Boris Berezovski estaria se articulando com uma aérea de menor porte para fazer lances.  
 
Trabalhadores do Grupo Varig (TGV), por meio de uma sociedade de propósito específico ( 
SPE) chamada NV Participações, chegaram a protocolar no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) uma proposta para participar de um 
empréstimo-ponte para a Varig e poderia dar lances hoje. Na época, o Paulo Rabello de 
Castro, consultor econômico do TGV, disse que haviam negociações em curso com investidores 



locais e de fora do país para tentar formar uma espécie de consórcio para participar do leilão, 
do qual a NV Participações poderia ser uma investidora minoritária.  
 
Tentativas malsucedidas de capitalização da Varig neste último ano levaram a empresa e os 
credores a alterar o plano de recuperação judicial duas vezes.  
 
Mas nem mesmo a injeção de capital resultante da venda de dois de seus ativos mais valiosos, 
as ex-subsidiárias VarigLog (transporte de cargas e logística) e VEM (manutenção), foi 
suficiente para a aérea conseguir honrar o pagamento de gastos correntes, principalmente de 
combustível e aluguel de aviões.  
 
Com o caixa apertado, a companhia montou uma verdadeira operação de guerra para 
continuar voando. Renegociou prazos de pagamento com a BR Distribuidora, uma de suas 
principais credoras, e conseguiu uma liminar da Justiça americana que a protege até a próxima 
terça-feira contra o arresto dos aviões por empresas de leasing dos Estados Unidos.  
 
Quem arrematar a Varig levará apenas uma pequena parcela daquela que já foi a maior 
empresa aérea do país: a marca, 70 "slots" (horários de pouso e decolagens) no mercado 
doméstico e 30 no internacional e espaços nos aeroportos. A retirada do leilão de alguns 
"slots" da empresa no aeroporto de Congonhas que já não estavam sendo usados pela aérea 
desestimulou investidores.  
 
O risco de sucessão tributária e trabalhista na operação, o que significa, na prática, que os 
interessados podem herdar as principais dívidas da Varig, também tem preocupado essas 
empresas. Nem mesmo o parecer do juiz da 1ª Vara Empresarial do Rio, Luiz Roberto Ayoub, 
que conduz o processo de recuperação da aérea, no qual considera que o vencedor do leilão da 
aérea não herdará dívidas trabalhistas, estimadas em R$ 200 milhões, foi suficiente para dar 
segurança a alguns investidores.  
 
Na avaliação de analistas ouvidos pelo Valor, a venda da Varig para a TAM consolidaria a 
posição dessa empresa como líderes de mercado doméstico e internacional. O mesmo 
ocorreria com a Gol, se a empresa estivesse interessada na compra. Se Gol ou TAM 
comprassem a Varig, restaria ainda menos espaço de crescimento para OceanAir, BRA e 
WebJet. No entanto, segundo um executivo de uma das duas grandes, dificilmente o governo 
permitira a polarização do mercado entre duas companhias apenas e tenderia a incentivar o 
crescimento de uma terceira participante.  
 
Segundo especialistas, como estas empresas ainda estão em crescimento no mercado 
doméstico não teriam fôlego financeiro para entrar sozinhas em um negócio deste porte, a 
menos que se associassem a alguma instituição financeira ou fundo de investimento. Um 
consultor que preferiu não ter seu nome revelado disse que a TAM poderia ter gastos 
adicionais de manutenção, caso comprasse a aérea, uma vez que, como opera aviões Airbus, 
não possui sistemas de manutenção para os aviões da Boeing, hoje utilizados pela Varig. Ele 
ressaltou, no entanto, que a empresa poderia alugar as instalações e serviços da VEM, que faz 
a manutenção dos dois modelos de aeronaves.  
 
No leilão, os investidores poderão optar por adquirir a Varig Operacional completa, que 
engloba os ativos totais da empresa (rotas nacionais e internacionais), ou apenas a parte 
doméstica. O edital fixou preços mínimos para as duas modalidades de venda: a operação 
nacional, por US$ 700 milhões, e a empresa completa, por US$ 860 milhões. Nos dois modelos 
de venda estão excluídas as dívidas da companhia, estimadas em R$ 7 bilhões.  
 
O passivo ficará concentrado no caso da venda da Varig completa, na Varig Comercial, e no 
caso de venda das operações domésticas, na Varig Internacional. Marcelo Gomes, diretor da 
Alvarez & Marsal, encarregada da reestruturação da empresa, explicou que o dinheiro 
arrecadado com a venda da companhia será usado para abater as dívidas com os credores da 
Varig. O restante do débito, diz Gomes, seria quitado com o pagamento das perdas referentes 
ao congelamento de tarifas durante os planos Collor e Verão e créditos de ICMS devidos pelos 
Estados.  



 
O vencedor terá três dias para fazer um aporte de US$ 75 milhões na companhia. Se o 
processo de compra não for concluído em 30 dias, uma vez que a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) e a Justiça do Rio terão que fazer análises financeira, jurídica e regulatória da 
empresa ganhadora, o vencedor terá que fazer um novo aporte de US$ 50 milhões. Se o 
negócio não for aprovado, o processo continua com o concorrente que tiver oferecido a 
segunda melhor oferta. 
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Crises e gestão duvidosa marcam história da aérea  
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Congelamento de tarifas, choques macroeconômicos, conflitos de interesse e aumento da 
concorrência foram alguns dos fatores que marcaram a história da Varig nos últimos 25 anos, 
contribuindo decisivamente para a sua decadência.  
 
Boa parte dos obstáculos que levou à situação atual fugiu totalmente ao controle da 
companhia aérea. É o caso da Guerra do Golfo, em 1991, e dos atentados terroristas de 11 de 
setembro de 2001, que fizeram o preço do petróleo disparar e reduziram o número de 
passageiros.  
 
As perdas da Varig começaram no governo do general João Baptista Figueiredo (1979-85), 
quando a empresa encomendou cinco aviões modelo Jumbo 747-300. A moratória declarada 
pelo Brasil em 1982 impediu a empresa de obter, nos Estados Unidos, crédito para a compra 
das aeronaves.  
 
Sem alternativas, a empresa negociou um financiamento com instituições do Japão. Mas, com 
a valorização do iene, o custo das aeronaves duplicou, inviabilizando a amortização. Os aviões 
foram devolvidos e desativados em 1999, e ainda restou uma dívida de US$ 250 milhões.  
 
Não bastassem os débitos em moeda estrangeira, o congelamento das tarifas entre 1986 e 
1991 também resultou em um pesado aumento de custos, que continuaram subindo. De 1987 
a 1992, a Varig só teve prejuízos com sua atividade. (ver gráfico ao lado)  
 
Até hoje, a empresa reivindica na Justiça o pagamento de cerca de R$ 3 bilhões referente aos 
prejuízos acumulados nesse período.  
 
Mas foi em meio a esse período turbulento que a Varig viveu seus maiores momentos de 
glória. Entre o fim dos anos 80 e início dos anos 90 ela chegou a operar com 120 aeronaves e 
a ter 88 escritórios no exterior.  
 
Depois do congelamento, a Varig também enfrentou o fim do monopólio dos vôos 
internacionais, em 1992, no governo de Fernando Collor de Mello. "Isso foi um forte golpe para 
a companhia", diz Carlos Luiz Martins, ex-presidente da empresa (2003-2005).  
 
A abertura de mercado, na avaliação de antigos administradores da empresa, talvez tenha sido 
feita de uma forma afoita, sem dar o devido tempo para a companhia se adaptar à nova 
realidade.  
 
Mas não foi apenas o "acaso" que levou a empresa à situação de hoje. Do lado operacional, a 
companhia não vai bem faz muito tempo. De 1986 até o ano passado, o resultado da Varig 
obtido apenas com a sua atividade (excluída toda a parte financeira) foi negativo oito vezes. 
Só no ano passado, esse prejuízo operacional foi de R$ 99,5 milhões.  
 
Com o agravamento da crise, a partir de 1995, a Varig passou pelas mãos de 11 presidentes e 
um comitê. As sucessivas mudanças também contribuíram para a falta de continuidade 
administrativa dentro da empresa. Só em 2005, quatro executivos passaram pelo cargo de 
presidente.  



 
"A reestruturação da companhia passa por demissões, racionalização de rotas e redução de 
custos. Todas as administrações tentaram fazer isso, mas foram impedidas pela Fundação 
Ruben Berta", afirma Arnim Lore, ex-presidente da Varig por três meses.  
 
Ex-presidentes ouvidos pelo Valor acreditam que a Fundação foi um entrave à capitalização da 
companhia, justamente nos momentos em que ela mais precisou. Dona de 87% das ações da 
Varig, a fundação transformou os funcionários em proprietários da empresa, o que, segundo 
esses interlocutores, acabou por gerar conflito de interesse.  
 
Em 1945, os acionistas da Varig aprovaram a transferência do controle acionário da empresa 
para a FRB. Um dos executivos que preferiu não se identificar, lembrou que "o fato de o 
presidente da fundação acumular o cargo de presidente da companhia até 1995 interferiu em 
decisões importantes na vida da Varig". Segundo esses ex-presidentes, a Fundação deveria ter 
aberto mão do controle da Varig já em 2002, quando o BNDES acenou com a possibilidade de 
injetar capital na aérea, e não ter esperado a situação chegar ao ponto de 2005, quando a 
Varig entrou com pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.  
 
"A Varig acabou destruída por sua péssima administração e também pela omissão do governo. 
Por anos permitiu-se que a Varig acumulasse dívidas fiscais, trabalhistas", diz Carlos Lessa, 
ex-presidente do BNDES, que tentou viabilizar um plano de salvamento para a empresa 
quando estava no banco estatal.  
 
Fruto do acaso, de uma gestão questionável ou de uma combinação de tudo isso, o fato é que 
a Varig que chega ao leilão de hoje tem um patrimônio líquido negativo de cerca de R$ 8 
bilhões. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jun. 2006, Empresas S.A., p. B3. 


