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Refl exões sobre os 10 anos
da venda da Varig

Passados exatos 10 anos 

da venda da Varig à Gol, 

cabe fazer uma refl exão 

sobre a solução dada ao 

caso

Como ex-conselheiro e 
integrante do grupo que 
concebeu um plano de 

reestruturação da companhia 
antes de sua falência – o qual 
não foi implementado por con-
ta da desastrosa intervenção 
do Governo Federal, de um 
incoerente posicionamento de 
seus credores, especialmente 
os estatais, e de uma tradi-
cional visão meramente legal 
do judiciário, pergunto: quem 
ganhou e quem perdeu? 

Poucos foram os ganhadores 
e muitos os perdedores, o que 
signifi ca que ela não foi boa. A 
solução envolveu a clássica se-
paração da companhia em uma 
empresa “boa”, com ativos, mar-
cas etc., e outra “podre”, com 
problemas e dívidas. A “boa”, 
não detentora nem sucessora 
dos passivos, é vendida para 
um investidor e o dinheiro vai 
para a “podre” (massa falida), a 
fi m de liquidar passivos dentro 
de um ordenamento legal. Este 
procedimento é juridicamente 
legal, operacionalmente possível 
e até usual. Mas nunca consegue 
cobrir os passivos. 

Foi bom e conveniente para 
a Gol: ganhou porte, eliminou 
um concorrente de peso fi can-
do com sua marca e adquiriu 
fundo de comércio. Para os 
credores, péssimo negócio. 
Melhor seria a solução que 
nossa equipe articulou den-
tro do espírito dos processos 
internacionais de recuperação 
empresarial e posteriormente 
incorporados à lei 11.101, qual 
seja: a maioria (ou totalidade) 
dos credores converteriam 
créditos em capital; investidor 
estratégico do ramo (no caso, 
a Lufthansa) aportaria novo 
capital e lideraria uma nova 

gestão; investidor fi nanceiro 
brasileiro (fundo de investi-
mento) aportaria capital e teria 
o controle acionário nacional 
previsto em lei. 

A Varig estaria viva, com to-
dos os seus ativos, capitalizada 
e bem gerida, capaz de pagar 
passivos restantes, inclusive 
tributários, com potencial va-
lorização em Bolsa, permitindo 
a recuperação de créditos 
pela venda das ações, como 
ocorreu na recuperação da 
GM, em que até dívidas tribu-
tárias foram liquidadas dessa 
forma. O único perdedor seria 
o responsável pela derrocada, 
a Fundação Rubem Berta. 
Nada mais aderente à lógica 
internacional incorporada à lei 
11.101, que diz que o objetivo 
de um processo de recupe-
ração é manter a “entidade 
econômica” funcionando, sem 
menção à pregressa “estrutura 
e propriedade societária”.

Infelizmente, este foi mais 
um caso tratado dentro da 
lógica estrita jurídica da antiga 
lei de concordatas e falên-
cias, onde a incapacidade de 
pagamento e a recuperação 
eram temas de um processo 
estritamente judicial, alheio 
aos credores, o que quase sem-
pre levava a falências. Mesmo 
após o caso Varig, estamos, 
no Brasil, longe da compre-
ensão de que a recuperação 
empresarial é um processo 
que requer um conjunto de 
advogados, administradores, 
financiadores, investidores, 
gestores de crise etc., em que 
os credores avaliam o “plano 
de recuperação”, como preco-
nizado adiante em lei.

Isso vai muito além do pedido 
de desconto do controlador, 
prazo de carência e amortiza-
ção e em nada diferente do que 
se faz no mundo desenvolvido. 

(*) - É presidente da Orchestra 
Soluções Empresariais, foi integrante 

do conselho de administração da 
Varig em 1999 e 2000.

Telmo Schoeler (*)

A - Consultoria na Prática
O que vem a sua mente quando ouve falar em consultoria estratégica? 
Líder mundial no setor, a McKinsey and Company abre suas portas para 
que universitários de todo o país possam responder a essa pergunta com 
base na própria experiência. Trata-se do McKinsey Impact Experience, 
uma iniciativa inédita. Por meio do site (http://www.mckinsey.com/featu-
res/impact-experience/overview/pt-br), estudantes, não importa o curso 
que fazem, podem se inscrever no processo seletivo para ter a chance de 
experimentar o trabalho na maior consultoria estratégica do mundo - e, 
de quebra, pular algumas etapas do processo de admissão. A McKinsey 
ainda vai custear os gastos dos selecionados nas etapas presenciais em 
São Paulo. As inscrições estão abertas e vão até 13 de agosto.

B - Uber da Lavagem 
A startup Lavô repaginou um serviço antigo apostando em uma saída 
ecologicamente correta. Funciona semelhante ao sistema do Uber. O 
cliente solicita lavagem de carro por aplicativo de celular, com paga-
mento feito no cartão de crédito ou débito, não precisando se deslocar e 
nem esperar em fi las. Ao invés de usar água, a lavagem é feita com uma 
cera líquida que age sobre a sujeira, desfragmentando-a e facilitando 
a limpeza, sem arranhar a pintura do veículo. Além de ser um negócio 
inovador, por propor um serviço que vai até o cliente, não gera impacto 
ambiental pela economia de água e também por ser digital. A Lavô tem 
feito parcerias com lavajatos para expandir o sistema de lavagem a seco. 
Interessados podem se inscrever através do site: (www.lavo.online). 

C - Faculdade das Flores
A Faculdade de Agronegócios de Holambra (Faagroh), também denomi-
nada Faculdade das Flores, é a primeira do país a focar exclusivamente 
nessa área de conhecimento e consolida Holambra como um centro 
de referência nos setores de fl oricultura, horticultura e tecnologia de 
produção de sementes e mudas. O curso, que é uma parceria entre 
a Prefeitura de Holambra e a Faculdade de Jaguariúna (FAJ), já foi 
avaliado e aprovado pelo Ministério da Educação. Serão oferecidas 80 
vagas para aulas no período noturno, com duração de cinco semestres. 
As aulas acontecem a partir de julho na Escola Municipal Parque dos 
Ipês. O mini sítio localizado próximo à escola servirá de estrutura para 
as atividades práticas. Para inscrever-se no processo seletivo e saber 
mais sobre a grade curricular e valores, acesse (www.faj.br).

D - Legalização dos Jogos
Com o objetivo de promover a discussão do assunto e defi nir diretrizes 
de atuação pública e privada capazes de infl uenciar o ritmo do processo 
de regulamentação, acontece no Tivoli Mofarrej, nos próximos dias 26 e 
27, o IV Brazilian Gaming Congress, um encontro entre especialistas e 
players do segmento do Brasil e de países com tradição na exploração de 
jogos. O evento deverá reunir mais de 200 congressistas e 10 empresas 
dos setor entre expositoras e patrocinadoras. Organizada pela Clarion 
Events Brasil, esta 4a edição integra o portfólio global para o setor que 
inclui a ICE Totally Gaming - maior feira do mundo dedicada a esse 
mercado, que recebeu em sua última edição realizada em fevereiro, 
em Londres, cerca de 28,5 mil visitantes. Informações no site (www.
braziliangamingcongress.com.br). 

E - Animais Idosos
Nos dias 1 e 2 de julho, a Cobasi, a Labyes e a Royal Canin organizam 
um evento especial para animais idosos. Será na Cobasi Villa Lobos, na 
Rua Manuel Velasco, 90, Vila Leopoldina, das 12h00 às 18h00. Donos de 
animais idosos podem levar seus pets para brincar em uma estrutura de 
agility com pneu, rampa e túnel que é importante para estimular esses 
animais e mantê-los saudáveis. Poderão, também, tirar fotos com seus 
pets e recebe-las na hora e se deliciar na barraca de pipoca. Haverá no 
espaço materiais com dicas para quem tem animais idosos, descontos 
nos produtos da linha sênior da Royal Canin e dos produtos para pets 
idosos da Labyes.  A ONG ‘Vira-Lata é 10’ participa promovendo adoção 
de cães e gatos idosos. Mais informações: (www.cobasi.com.br). 

F - Profi ssionais do Design
Até o dia 6 de agosto estarão abertas as inscrições para a 31ª edição do 
Prêmio Design MCB no site (www.mcb.org.br). Realizado pelo Museu 
da Casa Brasileira, a premiação é a mais tradicional e reconhecida do 
segmento no Brasil. Criado em 1986, objetiva valorizar a atuação dos 
profi ssionais do design junto à indústria brasileira, incorporando uma 
ampla gama de ações no campo de atuação do design. As categorias se 
dividem em produtos e trabalhos escritos. Para os produtos, são sete 
categorias: Mobiliário, Utensílios, Iluminação, Têxteis, Equipamentos 
Eletroeletrônicos, Equipamentos de Construção e Equipamentos de 
Transporte. Já Trabalhos Escritos abrange publicações cujo tema central 
esteja ligado ao campo do design em suas mais diversas especialidades. 

G - Destinos da Europa
A 28ª edição do tradicional Prêmio Europa de Comunicação, que busca  
reconhecer e encorajar a produção de matérias e reportagens sobre des-
tinos da Europa, já atingiu uma margem de 100 participantes. Realizado 
pela Comissão Europeia de Turismo, dará aos vencedores das melhores 
matérias uma viagem por Eslovênia, Croácia e Portugal. O prêmio é 
dividido em três categorias: Melhor matéria impressa: reportagem ou 
série fotográfi ca original, publicada em uma revista ou jornal impressos; 
Melhor matéria online: reportagem ou série fotográfi ca original publicada 
na internet, em um blog, portal, jornal ou revista digital; e  Melhor matéria 
audiovisual: reportagens originais divulgadas em TV, rádio ou internet 
de, pelo menos, 30 segundos. Inscrições: (www.premioeuropa.com.br). 

H - Encontro de Guincheiros 
Neste domingo (25), Cotia será palco de mais uma edição do Encontro de 
Guincheiros do Estado de São Paulo. A festa é em comemoração ao Dia 
do Guincheiro, lembrado em 29 de junho e começa às 9h00 no recinto de 
eventos da cidade. Além de uma confraternização entre a sociedade e os 
empresários e trabalhadores da categoria, a festa contará com exposição de 
veículos e equipamentos novos, relíquias automobilísticas, venda de alimen-
tos variados e distribuição de brindes. O encontro é uma oportunidade de 
estar junto dos amigos e fornecedores, além de compartilhar de momentos 
agradáveis com a sociedade. A festa é aberta ao público e a entrada gratuita.

I - Concurso para Professores
A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da 
Universidade de São Paulo (USP) abriu concurso público de títulos e 
provas para o provimento de dois cargos de Professor Titular (MS-6) 
junto ao Departamento de Economia. A contratação será em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) com salário de R$ 
15.862,33. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, 
por meio do link (https://uspdigital.usp.br/gr/admissao). Mais informações 
sobre este e outros concursos abertos na FEA-USP: (www.fea.usp.br/
fea/concursos-e-processos-seletivos/docente/editais-abertos).

J - Pós no Mauá 
Para os interessados em aprimorar ainda mais os seus conhecimentos 
nas áreas de Engenharia, Administração e Design, o Instituto Mauá de 
Tecnologia está com inscrições abertas para os cursos de Pós-Graduação 
no segundo semestre. São mais de 10 cursos, entre Especialização e 
Aperfeiçoamento localizados nos campi de São Paulo e de São Caetano do 
Sul. Entre as diferentes opções de cursos, além do curso de Engenharia 
Automotiva, que ganhou um novo laboratório de excelência, estão a espe-
cialização em Engenharia Metroviária e Ferroviária, criado para atender 
à demanda das empresas no setor, e um novo curso de aperfeiçoamento, 
no contexto da Gestão do Espaço Construído, focado na Administração 
de Condomínios Residenciais. Informações: tel. (11) 4239- 3401 (http://
maua.br/pos-graduacao) ou (http://maua.br/pos-graduacao/mestrado).
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Baixa temperatura 
aumenta procura 
por aquecedores

A chegada do inverno e a queda 
das temperaturas infl uenciam 
diretamente no comportamento 
de compra do consumidor. Um 
levantamento realizado pelo 
Zoom (www.zoom.com.br), site 
e app comparador de preços e 
produtos, revela o aumento das 
buscas por categorias sazonais, 
como aquecedores de ambiente, 
edredons e aparelhos de fondue. 
Comparando os primeiros dez 
dias de junho com o mesmo perío-
do de maio, é possível observar 
um aumento de 213% nas buscas 
por aquecedores elétricos de 
ambiente.

As variações de preço desse 
produto chegam a 142%, como 
é o caso do Aquecedor Elétrico 
Resistência Cadence AQC800, o 
mais caro entre os mais buscados, 
custando entre R$ 389,00 e R$ 
944,99. A segunda maior variação 
é de 108% e fi ca com o Aquece-
dor Elétrico Termoventilador 
Cadence AQC419 , com preços 
entre R$ 64,90 e R$ 134,99. O 
líder de buscas dessa categoria é 
o Aquecedor Elétrico Cerâmica 
Cadence AQC415, com variação 
de preço de 22%, já que custa 
entre R$ 249,00 e R$ 303,05.

Ainda nos primeiros dias de 
junho é possível observar um 
aumento de 182% na procura por 
aparelhos de fondue. No entanto, 
alguns artigos que costumam 
ser mais populares no inverno 
apresentaram aumento na de-
manda desde maio, quando as 
temperaturas começaram a cair 
na maioria dos estados brasilei-
ros. Comparando maio com abril, 
a busca por cobertores cresceu 
33%, os edredons tiveram um 
aumento de 28,78%, seguido 
pelos vinhos com 20%.

Infl ação deve fechar o ano em 3,8%, diz Banco Central.

De acordo com o Relatório 
de Infl ação, divulgado ontem 
(22), em Brasília, pelo Banco 
Central (BC), a projeção para 
a expansão do PIB segue em 
0,5% para 2017. Entretanto, 
no relatório, o BC cita as 
reformas propostas pelo go-
verno, como a da Previdência 
e trabalhista, para que a eco-
nomia se recupere este ano. “A 
manutenção, por tempo pro-
longado, de níveis de incerteza 
elevados sobre a evolução do 
processo de reformas e ajustes 
na economia pode ter impacto 
negativo sobre a atividade”.

Sobre a infl ação, o Banco 
Central diz que “permanece 
favorável, com desinflação 
difundida inclusive nos com-
ponentes mais sensíveis ao 
ciclo econômico e à política 
monetária [defi nição da taxa 
básica de juros, a Selic]”, diz o 
relatório. As projeções para a 
infl ação são apresentadas em 
quatro cenários. A “projeção 
central”, elaborada consi-
derando as estimativas do 
mercado para a taxa de juros 

O Índice de Confi ança da Indústria apresentou uma 
queda de 2,3 pontos na prévia de junho, na comparação 
com o resultado consolidado de maio, chegando a 90 
pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. Caso o 
resultado se confi rme na pesquisa consolidada deste 
mês, será a primeira queda do indicador depois de três 
altas consecutivas. A pesquisa foi feita pela Fundação 
Getúlio Vargas. A prévia mostra que os empresários 
estão menos confi antes em relação tanto ao presente 
quanto ao futuro. 

O Índice de Expectativas recuou 3,2 pontos, chegan-
do a 92,5 pontos, e o Índice da Situação Atual (ISA) 
diminuiu 1,3 ponto, atingindo 87,7 pontos. O Nível de 
Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) 
recuou 0,1 ponto percentual na prévia de junho, indo 
para 74,6%. O resultado manteria o NUCI relativamente 
estável em relação ao mês anterior. Para a prévia de 
junho de 2017 foram consultadas 786 empresas entre 
os dias 1º e 20 deste mês. O resultado fi nal da pesquisa 
será divulgado no dia 28 próximo (ABr).

Christine Lagarde condenou a corrupção, evasão fi scal e 

fi nanciamento do terrorismo.

Em um discurso inaugural 
diante do plenário do 
Grupo de Ação Financei-

ra contra lavagem de dinheiro, 
ela pediu para “intensifi car a 
luta contra a corrupção e eva-
são fi scal”. 

Na sua opinião, o efeito dominó 
que provoca a falta de pagamento 
de impostos é um fator importan-
te para um “descontentamento 
popular e instabilidade econô-
mica”. A evasão fi scal, lembrou, 
faz com que “aumente a dívida 
pública e diminua o investimento 
em educação, saúde e outros 
serviços públicos. Signifi ca mais 
desigualdade, já que os mais 
vulneráveis são os mais afetados 
pela forte queda das despesas 
sociais”.
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Corrupção e evasão fi scal são os 
grandes desafi os da economia

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, disse ontem (22), em Valência, 
na Espanha, que a corrupção, evasão fi scal, fi nanciamento do terrorismo e a exclusão fi nanceira são os 
grandes desafi os da economia global

A diretora do FMI também fez 
apelo para “afogar os fl uxos fi -
nanceiros” que alimentam o ter-
rorismo no mundo e pediu um 
maior trabalho de capacitação 
e o entendimento de novas tec-
nologias fi nanceiras, como as 
moedas virtuais. Neste sentido, 
lembrou que o chamado fi ntech 
(nova tecnologia fi nanceira) é 
uma “faca de dois gumes”, que 
pode ser utilizada por redes 
terroristas, mas também pode 
ajudar na linha de defesa contra 
elas. Outro ponto destacado 
por Lagarde foi a necessidade 
de evitar a exclusão de pessoas 
em países em desenvolvimento 
do sistema bancário, pedindo 
melhores estruturas regulado-
ras (Agência EFE).

BC: crescimento do PIB em 0,5% e 
infl ação fi ca em 3,8%

e o câmbio, indica infl ação em 
torno de 3,8%, 0,2 ponto per-
centual abaixo da divulgada no 
relatório de março.

Para o fi m de 2018, a pro-
jeção permaneceu em 4,5%. 
Na estimativa para a infl ação 
em 12 meses encerrados no 
fi nal do segundo trimestre de 
2019, o índice cai para 4,3%. 
No cenário com taxa de câmbio 
constante em R$ 3,30 e taxa 
Selic estimada pelo mercado 

fi nanceiro, a projeção para a 
infl ação este ano fi ca em 3,8% 
e sobe para 4,3% em 2018, 
abaixo do centro da meta 
perseguida pelo BC (4,5%). 
O BC também divulgou as 
projeções feitas com taxa de 
juros inalterada no atual pa-
tamar (10,25% ao ano), mas 
considera essas estimativas 
“pouco informativas” porque 
a Selic está em processo de 
redução (ABr).

Confi ança da Indústria cai 2,3 pontos em prévia da FGV

METALURGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Ata da Assembleia Ge-
ral Ordinária, realizada em 17/04/2017 - Data, Hora e Local: 17/04/2017, às 09:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 11º andar, sala 115, nesta Capital. Convocação: Edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e no jornal Empresas & Negócios dos dias 04, 07 e 08/03/2017. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 do 
capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Rogério 
Giorgi Pagliari. Forma da Ata: A assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
deliberaram: 1. Aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.16, publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios do dia 05/04/17, tendo os acionistas sido avisados 
de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 
04, 07 e 08/03/17; 2. Eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 
2020: Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de 
identidade RG nº 1.903.877-X-SSP/SP e do CPF/MF 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta 
Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula 
de identidade RG nº 2.924.914-SSP/SP e do CPF/MF nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto 
Penteado, 84, nesta Capital; Diretor-Gerente: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula 
de identidade RG nº 4.593.629-SSP/SP e do CPF/MF nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari 
nº 167, nesta Capital; e, Diretor-Administrativo: Flávio de Bernardi, brasileiro, casado, técnico contábil, portador da 
cédula de identidade RG nº 3.594.899-SSP/SP e do CPF/MF nº 035.540.238-68, residente e domiciliado na rua Tamarataca, 
239, 6º andar, nesta Capital. Ficam vagas as demais diretorias; e, 3. Fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários 
mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 17 
de abril de 2017. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari, Secretário. Acionistas: 
Helofredo Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade 
de Participações Ltda., p/ Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações 
Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp./ Guilherme Aze-
vedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Embalagens Americana Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi 
Pagliari; Glicínea Empreendimentos Participações Ltda., Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos 
Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Refinaria Nacional de Sal S.A., p/ 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. p/ Roberto 
Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; e Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 17 de abril de 2017. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari - Secretário. JUCESP nº 263.955/17-5 em 09/06/2017.


