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Michel Bastick, vice-presidente da Egis Avia: “O Brasil representa parte importante da nossa estratégia de negócios”

Beatriz Cutait
De São Paulo

Depois de comprar Vega, do se-
tor ferroviário, em setembro de
2011, e após integrar neste ano o
consórcio vencedor da concessão
do aeroporto de Viracopos, em
Campinas (SP), o grupo francês
Egis deu novo passo no Brasil em
infraestrutura ao adquirir a Aero -
service, especializada em consul-
toria e engenharia de projetos,
com foco na área aeroportuária.

Sem revelar valores, o vice-pre-
sidente executivo de Estratégia e
Desenvolvimento da Egis, Michel
Bastick, disse que a aquisição se-
rá gradual. Neste momento, en-
volve apenas 12,5% da Aeroservi-
ce. A Egis Avia, subsidiária do
grupo, pretende concluir a aqui-
sição de 100% em até três anos.

“O Brasil representa parte im-
portante da nossa estratégia de
desenvolvimento de negócios. Es-
tamos em atividade no país em
um nível muito baixo nos últimos
10 anos e há cerca de três anos de-
cidimos que o Brasil se tornaria
um país-alvo para o grupo”, afir-
mou Bastick ao Va l o r . A estraté-
gia do grupo é investir principal-
mente em países com maior rit-
mo de crescimento.

A Aeroservice tem cerca de 50
funcionários e experiência em
projetos internacionais, o que es-
timulou o interesse do grupo
francês, segundo Mário Luiz Fer-
reira de Mello Santos, presidente
da empresa. “Essa é uma das ra-
zões para unirmos força”, disse.

A empresa já desenvolveu pro-
jetos em aeroportos no Uruguai e
no Equador e no Brasil tem entre
seus clientes a I n f r a e r o, compa-
nhias aéreas e, mais recentemen-
te, os consórcios privados envol-
vidos nos projetos de privatiza-
ção e modernização dos aeropor-
tos no país. Seus contratos deste
ano aproximam-se de R$ 10 mi-
lhões, dos quais a metade corres-
ponde a planos diretores dos
principais aeroportos nacionais.

“Trabalharemos próximos da
Aeroservice no mercado brasilei-
ro, mas não apenas nele. O latino-
americano é muito grande”,
apontou o diretor-geral da Egis
Avia, Cédric Barbier. As ativida-
des da empresa estão muito foca-
das no exterior: a França não res-
ponde sequer pela metade delas.

Além de oportunidades nos
países vizinhos, os próximos lei-
lões do governo brasileiro para
concessões de novos aeroportos
também atraem a Egis. O grupo já
integra a concessionária Aero-
portos Brasil, na qual detém par-
ticipação de 10%, numa aliança
com a Tr i u n f o (45%) e a UTC
(45%). A concessionária assumiu
a administração de Viracopos por
30 anos e se comprometeu a in-
vestir R$ 1,4 bilhão em um novo
terminal com capacidade para 14
milhões de passageiros por ano.

“Um dos nossos focos é partici-
par dos próximos leilões, mas, an-
tes disso, queremos mostrar que
somos um bom parceiro ao Bra-
sil, que o país está recebendo um
bom serviço”, disse Bastick.

A capacidade de administração
da francesa Egis foi alvo de recurso
do segundo colocado na disputa
por Viracopos, a sociedade lidera-
da pela Odebrecht (Consórcio No-
vas Rotas), pois só um dos termi-
nais do seu portfólio ultrapassava
o número mínimo de movimenta-
ção exigido pelo edital, e ainda um
no qual tem posição minoritária.
Os executivos da Egis se defendem
e garantem que terão condições de
operar Viracopos sem problemas.

“Uma coisa é conseguir geren-
ciar um grande aeroporto que se
conhece desde sempre, o que é a
força de alguns dos nossos con-
correntes, e outra é conseguir vir
e estar apto a transformar um ae-
roporto, se preocupar com as pes-
soas envolvidas no processo. Ter
[operações] em aeroportos de di-
versos países com grandes dife-
renças e saber como fazer a priva-
tização é a nossa força. Para Vira-
copos isso é mais importante do
que já lidar com 30 milhões de

Ae ro p o r to s Subsidiária do grupo francês compra 12,5%
da brasileira Aeroservice e planeja ter 100% em três anos

Francesa Egis amplia
a presença no Brasil

passageiros”, disse Bastick, sem
mostrar preocupação com a pos-
sibilidade de a Egis ser impedida
de participar dos demais leilões.

No curto prazo, as atenções da
Egis Avia estão direcionadas aos
serviços para ampliar a capacidade
dos aeroportos que servirão aos tu-

ristas da Copa do Mundo de 2014.
E como o grupo francês atua em
outras áreas, como construção e
meio ambiente, há outras possibi-
lidades para crescer no Brasil, dis-
se. A Egis tem faturamento de
€ 860 milhões e o Brasil representa
apenas 3% dos seus negócios.

Nos próximos 15 anos, está previsto que as exportações
do Brasil para a China aumentarão cerca de 125%*. E esse
tipo de comércio direto entre economias emergentes está
crescendo muito mais rápido do que a média comercial global.

É por isso que as equipes de Comércio Exterior do HSBC estão
nos principais mercados emergentes oferecendo serviços
como o ChinaTrade Desk, que ajuda sua empresa na hora
de fazer negócios com a China.

Para mais informações acesse www.hsbc.com/globalconnections
ou entre em contato com um de nossos consultores pelo e-mail
china.tradedesk@hsbc.com.br

No futuro, novas rotas de comércio
serão regra, não exceção.

*Fonte: Delta Economics 2012 | SAC HSBC 0800 729 5977 | SAC e Ouvidoria HSBC Deficientes Auditivos 0800 701 5934 | Ouvidoria do HSBC 0800 701 3904 | hsbc.com.br/ouvidoria
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jul. 2012, Empresas, p. B7.




