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Azul e Trip anunciaram a fu-
são em maio. O negócio, que
prevê apenas troca de ações,
cria uma companhia com fatu-
ramento anual de R$ 4,2 bi-
lhões. Juntas, as aéreas detém
112 aviões e operam 840 voos
diários em 234 rotas, interli-

gando 96 cidades brasileiras,
segundo dados divulgados no
dia do anúncio da operação.
Com o acordo, os acionistas da
Azul terão dois terços das
ações da nova empresa e um
terço ficará nas mãos dos inves-
tidores da Trip. Inicialmente,
as aéreas seguirão operando de
forma independente, com suas
marcas e frotas separadas, sob
o comando de uma holding, a

Azul Trip. Além de obter o
aval do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (Ca-
de), a transação precisa do
sinal verde da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).
De acordo com os últimos da-
dos da autarquia, a participa-
ção de mercado conjunta das
duas empresas no segmento
de voos domésticos foi de cer-
ca de 16% em maio.

Negócios

Estadão PME

Gisele Tamamar

Os norte-americanos, asiáticos
e europeus vão conhecer os sabo-
res da cerveja artesanal da Ama-
zônia no ano que vem. A Amazon
Beer, cervejaria com sede em Be-
lém, pretende exportar seus pro-
dutos já no primeiro semestre
de 2013. A intenção é surpreen-
der o mercado internacional
com uma mistura de malte e fru-
tas típicas da região.

“O mundo está globalizado e a
cerveja é mundial. Acredito que
temos um produto com poten-
cial grande e único, com um for-
te apelo da Amazônia”, avalia o
diretor da cervejaria, Arlindo

Guimarães, de 53 anos. A Tapere-
bá Witbier, um dos produtos que
serão exportados, tem 4,7% de
teor alcoólico e foi lançada este
ano. A bebida é aromatizada
com o fruto, também conhecido
como cajá, e leva dois tipos de
malte: trigo e cevada.

Criada em maio de 2000, a cer-
vejaria cresce em média 20% ao
ano. Para 2012, a meta é alcançar
30% e em 2013 faturar 70% a

mais com a expansão para o mer-
cado internacional.

Para pavimentar esse cami-
nho, no ano passado foram in-
vestidos R$ 9,1 milhões na inau-
guração de um novo parque fa-
bril no Distrito Industrial de Be-
lém. O local hoje pode produzir
70 mil litros por mês, mas a me-
ta da Amazon Beer é dobrar a
capacidade quando as exporta-
ções ganharem espaço. Caso se-
ja necessário, com pequenos
ajustes na planta, a produção
pode chegar a 300 mil litros to-
dos os meses.

A ideia da Amazon Beer sur-
giu quando Guimarães pesqui-
sava novos negócios para inves-
tir – na época, ele era sócio de
uma franquia da Totvs, empre-
sa de software, serviços e tecno-
logia. “Sempre gostei de cerveja
e vinho, mas ficava nas marcas
tradicionais. Não tinha acesso a
cervejas especiais e faltava co-
nhecimento”, lembra o em-

preendedor.
Quando decidiu abrir o negó-

cio, Guimarães precisou estu-
dar o mercado e, principalmen-
te, acertar na escolha do mestre
cervejeiro. Ele optou por Rey-
naldo Fogagnolli, que já traba-
lhou na Brahma e fez cursos na
Alemanha. No início, a produ-
ção era de apenas 12 mil litros
ao mês. Hoje, são produzidos
100 mil litros.

Mas, antes de focar nas expor-
tações, o planejamento do em-
presário, neste ano, é consoli-
dar a Amazon Beer no mercado
brasileiro – atualmente, as cer-
vejas da Amazônia podem ser
encontradas no Distrito Fede-
ral, Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, São Paulo e, claro, no Pará.

Atualmente, as variedades es-
peciais da bebida representam
entre 4% e 5% do mercado brasi-

leiro de cervejas. Na avaliação
da presidente da Associação
Brasileira dos Profissionais em
Cerveja e Malte (Cobracem),
Cilene Saorin, a expectativa é
atingir 10% em dez anos. Mas o
cenário positivo vai depender,
principalmente, de três aspec-
tos: econômico, demográfico e
também o cultural.

O primeiro, para Cilene, é o
mais importante e inclui investi-
mentos em infraestrutura,
transporte e energia. Mas o se-
tor pode se beneficiar do enve-
lhecimento da população, que
hoje têm mais condições de
comprar esse tipo de produto.
Há ainda o aspecto cultural. “O
movimento beba menos e me-
lhor é uma tendência comporta-
mental dos brasileiros”, analisa
Cilene Saorin.

Sobre a busca do mercado in-
ternacional pela Amazon Beer,
Cilene acredita que a empresa
tem potencial para dar certo e
uma bela estratégia de negó-
cios. “A própria essência da em-
presa, por si só, é um apelo inte-
ressante. Ela tem uma identida-
de forte com ingredientes típi-
cos e uma valorização do regio-
nal”, avalia a especialista.
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Cervejaria de Belém vai
exportar sabores da Amazônia

PARA LEMBRAR

Bebidas. Ambev inaugura
fábrica no Maranhão
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Desaceleração. Azul prevê expansão mais lenta e estuda rever prazos de entrega de novos aviões ou usá-los na frota da Trip
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A fusão com a Trip vai deixar a
Azul mais próxima de partir
para o mercado de voos inter-
nacionais. Com o negócio, a
empresa abandona o discurso
de que ainda há muito a ser ex-
plorado no segmento domésti-
co antes de iniciar operações
para outros países e passa a di-
recionar parte de sua atenção
para um nicho em que já
atuam suas principais concor-
rentes, a TAM e a Gol.

“Com certeza, (o negócio) an-
tecipou muito do que faríamos
sozinhos”, disse ao Estado o vi-
ce-presidente comercial da
Azul, Paulo Nascimento. “Os pla-
nos de internacionalização co-
meçam a entrar no radar de Azul
e Trip uma vez que, com a fusão,
estamos cobrindo praticamente
o Brasil todo.”

Juntas, as duas empresas aé-
reas voam hoje para 96 das 108
cidades que contam com servi-
ços aéreos regulares no País.

A empresa ainda não decidiu
se lançará já neste ano o primei-
ro voo para o exterior, como
aventado anteriormente pelo
controlador, David Neeleman.

Antes da associação com a
Trip, ele havia manifestado a in-
tenção de começar a voar para o
Uruguai. Mesmo sem especifi-

car destinos em estudo, Nasci-
mento afirmou que agora é natu-
ral que a companhia passe a
olhar para a América do Sul, re-
gião onde também estão concen-
trados os esforços internacio-
nais da Gol.

Ao revelar que o ritmo de anda-
mento da internacionalização es-
tá sendo ditado pelos movimen-
tos dentro do País, como a fusão,
o executivo disse que o fim das
operações da companhia uru-
guaia Pluna pouco beneficiam o
plano da Azul de voar para fora.
“Pelo tamanho dela, não é nada
que vá afetar nossos planos”, afir-
mou. A aérea do país vizinho era
uma das empresas estrangeiras
que oferecia o maior número de
voos para o Brasil.

Em paralelo à estruturação do
plano de voar para o exterior, a
Azul terá que trabalhar na conso-
lidação da fusão com a Trip. Ape-
sar do momento adverso para o
setor aéreo no mundo e em espe-
cial no Brasil, o plano da empre-
sa é continuar crescendo.

Para este ano, a Azul mantém
a estimativa, feita em janeiro, de
ampliar em 40% o número de
passageiros transportados. De
agora em diante, porém, a empre-
sa diz que crescerá em menor ve-
locidade.

Para isso, ajustes devem ser fei-
tos. Uma das possíveis medidas
é rever o ritmo de recebimento
das aeronaves encomendadas.
Outra possibilidade é utilizar os
aviões recebidos para renovar a
frota da Trip, cuja idade média é
superior à da Azul. As duas com-
panhias operam com jatos Em-
braer e turboélices fabricados pe-
la franco-italiana ATR.

Modelo Azul. Além disso, Nas-
cimento sinalizou que a gestão
de rotas adotada pela Trip, que
atendia alguns destinos com um

número pequeno de voos, deve
dar lugar ao modelo da Azul após
a fusão. “A Trip tinha rotas num
modelo um pouco diferente do
nosso; às vezes era uma frequên-

cia por dia. Nós gostamos muito
de atender mercados com várias
frequências por dia”, declarou.

Dentro da empresa, a visão é
de que a aérea resultante da tran-

sação terá condições de disputar
“quase que de igual para igual”
com a Gol e a TAM no mercado
doméstico. “Se você tem apenas
várias empresas pequenininhas,

pouco representativas, e um duo-
pólio muito grande, a competiti-
vidade é menor do que quando
você entra com uma empresa
mais forte”, disse Nascimento.

Cade. A empresa não tem previ-
são de quanto tempo levará para
que a fusão seja aprovada pelo
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade).

Como o negócio foi formaliza-
do pelas companhias aéreas em
28 de maio, último dia antes da
entrada em vigor das novas re-
gras para avaliar fusões e aquisi-
ções, a transação será julgada de
acordo com os critérios antigos.
No processo aberto na autar-
quia, que terá como relator o con-
selheiro Ricardo Ruiz, a opera-
ção é descrita como incorpora-
ção das ações da Trip pela Azul.

Após fusão com a Trip, Azul vai
acelerar planos de internacionalização

economia.estadão.com.br

Empresas se
uniram em maio

● Expansão
Objetivo. Guimarães também pretende crescer no País

Aviação. Segundo executivo da Azul, com a união, empresa já voa para 96 das 108 cidades que contam com serviço aéreo
regular no País; por isso, os planos de voar para o exterior, que já vinham sendo cogitados há algum tempo, ganham mais destaque

● Mercado doméstico

Empresa inaugurou
novo parque fabril para
ampliar a capacidade
de produção e atender
a demanda do exterior

estadão.com.br

96
cidades são atendidas por voos
da Azul e Trip, de um total de 108
que recebem voos regulares

15,89%
é a soma da participação de mer-
cado das duas empresas em
voos domésticos em maio

ARLINDO GUIMARÃES
DIRETOR DA AMAZON BEER
“O mundo está globalizado e a
cerveja é algo mundial. Assim,
acredito que temos um produto
com potencial grande e único, e
forte apelo da Amazônia. Em
2013, a nossa meta é faturar
70% a mais com as exportações
que faremos da marca.”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jul. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




