
m boliviano naturalizado brasilei-
ro deixa seu país, compra uma empresa
aérea colombiana para reestruturá-la
e fundi-la com uma concorrente sal-
vadorenha e disputar o mercado de
transporte aéreo... brasileiro.

A trajetória do empresário Ger-
mán Efromovich, dono da colombiana
Avianca, parece demasiado ilógica para
ser verdadeira. Não obstante, uma das
grandes opções que se abrem com a
fusão de sua companhia com a Taca é
de aumentar a presença nas rotas inter-
nacionais brasileiras e, eventualmente,
entrar no mercado de voos de carga e
passageiros no Brasil.

A escolha do caminho mais longo
é justificável. "O mercado brasileiro é
enorme, muito competitivo e difícil. Há

um excesso de oferta no Brasil hoje, mas
há um grande potencial de crescimento
da demanda que o torna atraente", diz
Fábio Villegas, presidente da Avianca.
Ele será o principal executivo do gigante
aéreo que deve ser formado pela fusão
da Avianca com a Taca.

A crescente importância das rotas
ligando o Brasil a diversos pontos na
América Latina esteve por trás da criação
da nova companhia, que tem dois terços
de suas ações nas mãos do grupo Sinergy,
de Efromovich, e os outros 33% com os
acionistas da Taca. "Até pouco tempo
atrás, só havia quatro voos semanais li-
gando Bogotá ao Rie de Janeiro, em uma
rota basicamente turística", diz Villegas.
"Hoje temos um voo diário entre Bogotá
e São Paulo, e a maior parte dos passagei-

ros viaja a negócios." Com a integração da
Taca, explica Villegas, a Avianca poderá
oferecer aos colombianos mais alterna-
tivas de rotas e freqüências ao Brasil, por
meio do hub (centro de conexões) que a
Taca opera em Lima, no Peru.

A fusão entre as duas companhias
aéreas é atraente por si só. A Taca já
havia tentado comprar a Avianca há
quatro anos, quando esta foi colocada à
venda pelo grupo Santo Domingo e seus
sócios do grupo Cafetero. No entanto,
o martelo foi batido a favor da Sinergy,
que ofereceu US$ 45 milhões e assumiu
uma dívida de US$ 300 milhões. Entre
os 90 destinos oferecidos por ambas as
companhias, apenas 20 se sobrepõem. E
só há competição direta em dois deles: as
rotas Bogotá-Lima e Bogotá-San José.



O potencial de complementarida-
de é alto. O novo grupo aéreo, que ini-
cialmente manterá as duas marcas,
consegue oferecer uma cobertura in-
vejável, com hubs em Bogotá, Lima, San
Salvador e San José, na Costa Rica. Isso
sem contar as oportunidades de buscar
sinergias, economias de escala e mais
poder de negociação com provedores
como a Airbus, que fornece os aviões da
Taca e de quem a Avianca tem aumenta-
do suas encomendas. Alguns analistas
consideram essas sinergias o principal
atrativo da fusão. "As companhias se
complementam justamente pelos pro-
blemas financeiros que tiveram devido
à compra de aviões A320 da Airbus",
diz Nicolai Sebrell, analista da Morgan
Stanley em São Paulo.

A operação, que ainda depende
de aprovação dos órgãos reguladores,
não converterá a nova companhia na
maior da região. Somadas, ambas as
empresas aéreas faturam cerca de US$
3 bilhões ao ano, abaixo do fatura-



PLENA CARGA
Os planos de Efromovich não se limi-
tam ao transporte de passageiros. Urn
empresário que fez fortuna servindo a
indústrias pesadas como as de petróleo
e de energia sabe que há muito dinheiro
no transporte de carga. "Essa ativida-
de representa de US$ 200 milhões a
US$ 300 milhões no faturamento do
grupo", diz Villegas. Parte desse fatura-

mento vem por meio da Tampa Cargo,
uma linha aérea de carga criada por
um consórcio colombiano-holandês e
comprada pela Sinergy em 2007. Com a
Tampa, a AviancaCargo controla 32% do
mercado de carga da Colômbia e já sente
a concorrência feroz da LAN. A empresa
chilena tem cerca de 12% desse merca-
do, que é dominado pela exportação de
flores para os Estados Unidos.

Os avanços vão além da Colômbia.
Efromovich, que tem seu irmão José co-
mo sócio principal, fez a Sinergy assinar
em julho uma opção de controle da Va-
rigLog. A empresa de carga era da Varig,
hoje é administrada pela OceanAir e se
encontra em processo de recuperação
judicial desde março.

É por isso que os analistas afirmam
que, se bem-sucedida a integração da
Avianca corn a Taca não apenas deve
preocupar os concorrentes diretos como
a panamenha Copa e a chilena LAN,

como também algumas empresas bra-
sileiras. "O grupo Sinergy não se assusta
na hora de colocar dinheiro na mesa",
diz Trent, do Citi. "Eles têm demonstra-
do muita disposição para conseguir o
capital necessário para corrigir a rota
de suas empresas aéreas." O melhor
exemplo disso vem da própria Avianca,
que há cinco anos estava à beira de falir.
Com uma boa administração operacio-
nal e financeira, Efromovich a trans-
formou em uma companhia saudável e
lucrativa, apesar da crise financeira. Por
isso, poucos se surpreenderam quando
ele - que também tem nacionalidade
colombiana - manifestou o interesse
de comprar uma fatia da LAN, parti-
cipando do pacote de aquisições que o
empresário Sebastián Pinera poderá
colocar à venda se for eleito presidente
do Chile. Seja como for, fica claro que
a fusão da Avianca com a Taca não é o
final da história.
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