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MARCELO FLACH

U
ma presença tími-
da nos aeroportos
foi o que restou da
antes dominante
Varig. Por quase
oito décadas, se

não foi a líder em tempo integral, te-
ve atuação destacada no transporte
aéreo no país e Exterior.

Comprada pela jovem Gol Linhas
Aéreas há cinco anos, quando a com-
panhia do empresário Constantino
de Oliveira Junior já era vice-líder
no mercado nacional, a Varig teve
seu nome mantido em menos de 20
aviões – foram 116 jatos no auge, em
2003 – e em algumas rotas internas e
outras para América do Sul e Caribe.

Os valiosos slots (direitos de pouso
e decolagem), a rentável lista de clien-
tes do cartão Smiles e os destacados
espaços nos terminais de passagei-
ros – incluindo toda a estrutura no
concorrido aeroporto de Congonhas
– passaram para a nova proprietária –
que consolidou de vez a vice-liderança,
assumindo por alguns momentos o
primeiro posto no mercado nacional.

Denominação de voos realizados
pela companhia fundada em Porto
Alegre, o código RG desapareceu dos
painéis de partidas e chegadas nos
aeroportos, fruto da transformação da
Varig em uma marca da Gol.A rosa-
dos-ventos – símbolo pintado na cau-
da – que reinava nos céus do Brasil é
vista mais em destinos como Caracas,
Aruba e Punta Cana.

Mantida foi a denominação social
da VRG Linhas Aéreas, o que teria ga-
rantido benefícios fiscais para a com-
pradora. Quando da aquisição, a Gol
fez uma pesquisa para ver de que for-
ma passageiros viam a marca Varig.
Mais conhecida por pessoas acima de

40 anos – enquanto os novos consu-
midores informaram ter preferência
pela Gol –, a empresa criada em 1927
ainda tinha uma imagem de antiga
e ultrapassada. Historiador da Varig,
autor do livro Varig – Eterna Pioneira,
Gianfranco Beting diz que a compa-
nhia sempre foi lembrada como a dos
melhores aviões, das melhores rotas e
com os melhores tripulantes.

– A nova proprietária não aprovei-
tou a cultura da Varig. Bons profis-
sionais também não foram aprovei-
tados.Aquele elã da Varig se partiu, a
Varig desapareceu – afirma.

ADVOGADO QUESTIONA
IMPUNIDADE DE GESTORES

Enquanto funcionários de balcão e
tripulantes se esforçavam para manter
uma companhia eficiente, a adminis-
tração, conduzida pela Fundação Ru-
ben Berta, não seguia o mesmo plano
de voo, com uma sequência de deci-
sões erradas.Com novas concorrentes
bem mais ágeis – TAM e depois Gol
–,além da abertura do mercado inter-
nacional no início dos anos 90,a Varig
sucumbiu em dívidas.A tentativa de
acerto de contas com a União – devi-
do a pesadas perdas acumuladas após
o governo federal determinar,na déca-
da de 80, o congelamento das tarifas
aéreas enquanto os custos subiam aos
céus – nunca se concretizou.

– A recuperação judicial da Varig
não deu certo porque deixou um
passivo trabalhista de R$ 1,5 bilhão
e, até hoje, nenhum gestor da Funda-
ção Ruben Berta foi processado por
isso – pondera o advogado Carlos
Duque Estrada, especialista em Di-
reito Aeronáutico.
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GOL SEGUE VARIG E
RUMA PARA OS EUA

Comprada pela Gol há cinco anos, a outrora
gigante Varig tornou-se apenas uma marca
dentro da jovem companhia aérea

AVIAÇÃO

WILTON JUNIOR, AE, BD, 23/10/2007

Do fundador Otto Ernst Meyer ao Grupo Gol, a Varig faz a história do transporte aéreo no Brasil:
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TROCA DE COMANDO: à beira
do colapso, a Varig foi comprada,
num leilão sem concorrentes, por
grupo liderado por um fundo de
investimento em julho de 2006,
que passou a empresa adiante
oito meses depois

2007

Na esteira para aproveitar a
invasão de brasileiros nos Es-
tados Unidos, a Gol monta um
plano de voo para chegar a ci-
dades americanas. Ainda sem
autorizações finais concedidas, a
companhia informa não ter data
definida para o início das opera-
ções.A rota será São Paulo (Gua-
rulhos)–Miami, com escala em
Caracas, realizada cinco vezes
por semana. Os voos serão feitos
em Boeing 737 Next Generation.

Especulava-se que os desti-
nos poderiam ser Nova York ou
Atlanta – aeroportos concentra-
dores da Delta, companhia ame-
ricana que adquiriu participação
de 3% na Gol em dezembro do
ano passado.

Logo depois de comprar a
Varig, em 28 de março de 2007,
a Gol tentou manter as rotas de
longo curso, como para a Europa
e América do Norte. Mas a falta
de aviões modernos e a eleva-
ção dos custos no auge da crise
econômica global resultaram no
cancelamento das operações.

Mudança
de rota

Fonte: Gianfranco Beting/Jetsite.com.br

Na média de 2011, a
Gol/VRG Linhas Aéreas teve
participação de

35,08%
no mercado doméstico, atrás da líder,
Grupo TAM, com 40,45%.
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