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Marina Gazzoni

A marca Trip vai acabar e as aero-
naves da empresa serão pintadas
com o logotipo da Azul. O anún-
cio foi feito ontem pelo próprio
presidente da Trip, José Mario
Caprioli, que fundou a compa-
nhia em 1998 e está comandando
o processo de integração das em-
presas aéreas, que anunciaram a
fusão em 28 de maio. A próxima
aeronave recebida pela Trip,
com entrega prevista para setem-
bro, já começará a voar com a
marca Azul.

A extinção da marca Trip só
ocorrerá após a aprovação da fu-
são pelo Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Cade)
e pela Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac). No entanto, as

novas aeronaves recebidas a par-
tir do mês que vem pelas duas
empresas já usarão o novo logoti-
po. “A pintura da aeronave é re-
versível. O que não podemos fa-
zer é tomar decisões irreversí-
veis antes da aprovação do Ca-
de”, explicou Caprioli.

A escolha da marca Azul para
batizar a empresa que nasce da
fusão de Azul e Trip foi feita com
base em critérios técnicos, e não
emocionais, disseram o presi-
dente da Trip e o diretor de mar-
ca da Azul, Gianfranco Beting.
Segundo eles, pesquisas aponta-
ram que o nome Azul é mais for-
te em mercados mais maduros,

como o Estado de São Paulo, on-
de o investimento em marketing
é mais caro.

Após a aprovação do Cade, a
Azul começará a pintar as aerona-
ves da Trip com um novo logoti-
po. A identidade visual da Azul
foi refeita para adotar elementos
da Trip – a letra “u” de Azul usará
uma cor mais clara para relem-
brar o logotipo da Trip, que vem
com a letra “i” de Trip em azul
mais claro. “Foi a maneira que
encontramos para incorporar os
14 anos de história da Trip na no-
va marca”, disse Beting.

A estimativa do presidente da
Trip é que a pintura das 58 aero-
naves da frota atual da empresa
leve até 20 meses. O processo se-
rá realizado durante o período
de manutenção dos aviões.

Integração. A adoção de uma
marca única é mais um passo pa-
ra a integração entre as compa-
nhias aéreas Azul e Trip. As em-
presas conseguiram no último
dia 20 a autorização da Anac pa-
ra realizar code share (comparti-

lhamento de voos), procedimen-
to que permitirá que a Azul ven-
da passagens da Trip.

Mesmo com o aval da agência
reguladora, a Azul precisa pedir

autorização para operar cada
uma das rotas da Trip que serão
compartilhadas, o que vem sen-
do feito desde então. A meta da
empresa é começar o code share

entre 20 e 30 de outubro com a
operação completa, ou seja, colo-
cando os 430 voos diários da
Trip nos canais de vendas da
Azul. Com isso, a nova empresa
oferecerá um total de 840 voos
diários para 99 aeroportos.

Outro passo para a integração
das empresas será a padroniza-
ção da frota, que soma atualmen-
te 114 unidades. As aeronaves
mais antigas da Trip, que in-
cluem nove jatos Embraer 175 e
sete turboélices ATR 42, serão
substituídas até o primeiro se-
mestre de 2013 por modelos
mais novos (Embraer 195 e ATR
72), que também são usados na
frota da Azul.

A estimativa de Caprioli é que,
até o fim do ano, Azul e Trip con-
sigam o aval do Cade para unir as
operações. “O nosso desejo é ofe-
recer aos passageiros uma expe-
riência unificada de voo nas em-
presas até o fim do ano”, disse.

Isso passará pela padroniza-
ção de todos os processos, como
o serviço de bordo, o uniforme
das aeromoças e o atendimento
em balcões de check-in. Mas, on-
tem, os comissários das duas em-
presas adotaram seu primeiro
procedimento comum: coloca-
ram em seus uniformes um bro-
che que informa ao passageiro
que Azul e Trip agora são uma só.

Paulo Bernardo, ministro das Comunicações

Marca da aérea regional Trip será
eliminada após a fusão com Azul

Bolsa. Invepar planeja abrir
o capital em 12 meses

● O presidente da Net Serviços,
José Félix, disse ontem que difi-
cilmente o mercado de TV por
assinatura brasileiro conseguirá
crescer em 2013 na mesma pro-
porção que se expandiu nos últi-
mos dois anos. No ano passado,
o crescimento foi de 30%, e a esti-
mativa para 2012 é de um núme-
ro parecido. “Este ano, devemos
contar com 3,6 milhões de novos
domicílios atendidos. Em 2013,
devemos atender o mesmo núme-
ro, mas, sobre o total de clientes,
o porcentual de crescimento se-
rá menor, entre 20% e 25%”, dis-
se o executivo, que participou do
56º Painel Telebrasil.

Para Félix, o crescimento da
economia brasileira no próximo
ano deve ser parecido com o
atual, ou seja, cerca de 2%. A
Net, no entanto, só vai concluir
seus planos de investimento pa-
ra 2013 em setembro ou outubro.
De qualquer maneira, o executivo
confia na demanda pelo serviço
de TV paga. “Temos bastante
espaço para fazer apostas por-
que não somos uma companhia
muito alavancada”, afirmou. /
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“Existe uma clara defasagem entre o potencial do mercado e o investimento.”
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Para Net, ritmo de
crescimento da TV
paga cairá em 2013

Investimento das teles em rede cresce
3% ao ano, enquanto receita sobe 8%

Telecomunicações. Para ministro das Comunicações, há uma clara defasagem entre o potencial de crescimento do setor
e o investimento das empresas – que afirmam, no entanto, que o nível de aportes no Brasil está bem acima da média mundial

Intervenção. Problemas de qualidade no serviço levaram a Anatel a proibir a venda de novos chips de celular este ano

Mudança. Caprioli, fundador da Trip, anunciou o fim da marca
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As operadoras de telecomuni-
cações têm sido bastante co-
bradas nos últimos meses pela
qualidade dos serviços, princi-
palmente móveis. Um estudo
apresentado ontem pela A.T.
Kearney, durante o evento Pai-
nel Telebrasil, em Brasília,
mostrou que, de 2005 a 2011, o
crescimento médio anual dos
investimento nas redes fixas e
celulares foi só de 3% ao ano. A
pesquisa também apontou
que foram investidos R$ 115 bi-
lhões nesse período.

Por outro lado, a receita bruta
dos serviços de telefonia fixa e
móvel passou de R$ 112,9 bilhões
em 2005 para R$ 181,8 bilhões no
ano passado, segundo a Associa-
ção Brasileira de Telecomunica-
ções (Telebrasil). Isso corres-
ponde a uma expansão média
anual de 8,3%, quase o triplo da
trajetória do investimento.

Sem citar os números, o minis-
tro das Comunicações, Paulo
Bernardo, criticou o investimen-
to baixo das operadoras. “Existe
uma clara defasagem entre o po-
tencial do mercado e o investi-
mento das empresas”, afirmou.

Mas, apesar do crescimento
baixo dos desembolsos, Antonio
Carlos Valente, presidente da Te-
lebrasil e da Vivo Telefônica, afir-
mou que o investimento no País
está acima da média mundial.
“Desde a privatização, o setor in-
vestiu R$ 390 bilhões”, disse ele,
acrescentando que esse montan-
te equivale a mais de 20% da re-
ceita. “A média mundial é de 15%
da receita”, acrescentou Francis-
co Valim, presidente da Oi. “O
Brasil investiu mais que a média
mundial na série histórica.” A pri-
vatização do Sistema Telebrás
aconteceu em 1998.

Preocupação. Na noite de quar-
ta-feira, durante a abertura do
evento, Valente criticou o con-
ceito de neutralidade de rede ir-
restrita contido na proposta do
Marco Civil da Internet. “Isso im-

pede novos modelos de negócio
e serviços”, disse ele. Pelo con-
ceito de neutralidade de rede, to-
do conteúdo da internet deve
ser tratado da mesma forma pe-
las operadoras. As teles são con-
tra, pois querem cobrar de gran-
des empresas de internet, como
Google e Facebook, uma taxa pe-
la capacidade consumida.

O problema é que, sem a garan-
tia de neutralidade, os parceiros
das teles teriam tratamento pri-
vilegiado, com maior qualidade
de entrega, o que prejudicaria a
entrada de novas empresas no
mercado, impactando a competi-

ção e a possibilidade de escolha.
As operadoras de telecomuni-

cações enfrentam um sério desa-
fio com o avanço do vídeo na in-
ternet, que tem feito com que o
tráfego de dados cresça muito
mais rápido que a capacidade de
investir. Thiago Monteiro, con-
sultor da A.T. Kearney, mostrou
que o tráfego de internet cresce-
rá, em média, 33% ao ano no mun-
do. Em 2015, metade dele deve
ser gerado por vídeos.

No Brasil, a tendência é ainda
mais acentuada. A expansão mé-
dia anual esperada para o tráfego
é de 53%, sendo que o vídeo deve-

rá responder por 65% do volume
em 2015. “No momento atual, a
conta não fecha”, afirmou Va-
lim, da Oi. “O fluxo de caixa é
muito perto de zero.” Carlos Zen-
teno, presidente da Claro, disse
que não dá para depender exclu-
sivamente das receitas de conec-
tividade. “Não vamos ser somen-
te um tubo para esse conteúdo.”

Leilão. Daniel Slaviero, presi-
dente da Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televi-
são (Abert), criticou o plano do
governo de antecipar para o ano
que vem o leilão da faixa de 700

Mhz para a quarta geração da te-
lefonia celular (4G). “Se isso for
tratado como fato consumado, o
setor de radiodifusão vai reagir”,
disse. Atualmente, essa faixa é
ocupada pelos canais analógicos
de TV aberta. O decreto que insti-
tuiu a TV digital no País determi-
nou que esses canais serão desli-
gados e devolvidos ao governo
em 2016.

Se não forem tomadas medi-
das pelo poder público para ga-
rantir a digitalização das emisso-
ras e, principalmente, o acesso a
receptores digitais pelos espec-
tadores, não será possível desli-

gar os canais nem mesmo daqui
a quatro anos.

A Telebrasil apoia a posição
do governo. Valente, da associa-
ção, sugeriu que operadoras e ra-
diodifusores dialoguem para re-
solver a questão e também a neu-
tralidade de redes.

● A nova empresa

Aviões recebidos a partir
de setembro já terão a
marca Azul; transição
total só será realizada
após o aval do Cade

840 voos
diários são feitos por Azul e Trip

14,7%
é a participação das duas empre-
sas no mercado doméstico
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