
A Synergy do brasileiro Germán
Efromovich, mesmo sendo a úni-
ca empresa na disputa pela priva-
tização da TAP, ainda corre o risco
de ver o acordo entre as empre-
sas não decolar.

Na visão do secretário de Trans-
portes de Portugal, Sérgio Silva
Monteiro, a TAP tem uma impor-
tante estratégia na economia por-
tuguesa e que o governo conside-
ra cancelar a operação caso não es-
tejam garantidos os interesses na-
cionais durante a negociação com
a Synergy Aerospace. “O valor
monetário desta alienação não é o
critério mais importante”, garan-
te o executivo. “A todo o momen-
to durante esta segunda fase, o go-
verno é livre de não prosseguir
com o processo sempre que não
estejam adequados aos interesses
nacionais”, completou.

De acordo com o secretário, a
eventual interrupção do processo
não irá causar nenhum impacto
do ponto de vista monetário, re-
putacional e nem financeiro para
os contribuintes. Monteiro argu-
menta que caso o acordo não seja
concluído, o governo vai abrir
um novo procedimento.

Na disputa pela compra da TAP,
várias empresas chegaram a de-
monstrar interesse, entre elas a
Air France-KLM Group, Deuts-
che Lufthansa e a IAG, da British
Airways. Porém nenhuma delas
chegou a fazer uma oferta de com-
pra da companhia.

Para Fernando Pinto, presiden-
te da TAP, a desistência dessas em-
presas pode ter sido justificada pe-
la “atual conjuntura econômica
que pode trazer dificuldades de fi-
nanciamento que venham a im-
pedir alguns dos potenciais
players de reunir capital para
uma operação com esta dimen-
são”, afirmou no jornal interno
da companhia. ■ RP, com infor-
mações do Diário Econômico

A Avianca está a um passo de
comprar a companhia aérea
portuguesa TAP. O governo de
Portugal anunciou ontem que a
Synergy Aerospace, empresa
subsidiária do Grupo Synergy e
controlada pelo empresário bra-
sileiro Germán Efromovich, foi
a única companhia que irá se-
guir para a próxima fase do pla-
no de privatização da empresa
aérea portuguesa.

Na próxima fase da negocia-
ção, a Synergy terá que fazer
uma oferta vinculativa pela TAP
e segundo analistas de mercado,
o valor da negociação pode atin-
gir €500 milhões. O montante
tem como base o saldo negativo
que a empresa registrou no pri-
meiro semestre do ano.

Fernando Pinto, presidente da
TAP, chegou a afirmar neste mês
por meio do jornal interno da
companhia, que a TAP não será
vendida a qualquer custo e que a
empresa tem uma dívida contro-
lada. “Qualquer negócio tem
que ser bom para quem compra e
para quem vende.”

O secretário de Transportes de
Portugal, Sergio Monteiro expli-
cou que a proposta contempla a
aquisição integral da TAP, com a
venda direta de 95% de participa-
ção e que incluí a operação de en-
genharia e manutenção no Brasil.

Segundo ele, 5% do capital
da TAP está reservado aos traba-
lhadores da companhia. “Os tra-
balhadores só têm a ganhar
com uma empresa mais forte e
acredito que isso vai aconte-
cer”, afirmou Pinto na publica-
ção interna da TAP.

Porém, Monteiro garante que
a proposta de Efromovich, o úni-
co entre dez candidatos a assi-
nar o acordo de confidencialida-
de a entregar uma oferta não
vinculativa, contempla ainda o
passivo da companhia avaliado
em €2,3 bilhões.

Fernando Pinto, presidente da
TAP informou que o caixa seria o
grande problema da empresa.
“O capital próprio precisa ser
equilibrado e é aqui que entra
realmente a necessidade da pri-
vatização.” O governo portu-
guês é único acionista da TAP, e
segundo as leis europeias, o Esta-
do não pode ajudar financeira-

mente as companhias aéreas. “A
empresa vive há muitos anos
com capital de terceiros, o que
tem se tornado cada vez mais di-
fícil e com altos custos financei-
ros”, completou o executivo.

Para o presidente a venda da
TAP torna a companhia mais for-
te. “A TAP é o mais importante
veículo de captação de turismo
para o nosso país.” Porém ressal-
tou, por meio do jornal interno,
que a companhia está descapitali-

zada, isto é, tem falta de capitais
próprios há muitos anos.

Na visão de Hugo Tadeu, pro-
fessor associado da Fundação
Dom Cabral, o interesse do go-
verno português pelo grupo bra-
sileiro Synergy faz todo o senti-
do. “O interesse entre as empre-
sas não está apenas no quesito de
nacionalidade. Se a TAP fosse
vendida para a Grupo IAG, con-
trolador da Iberia e da British Air-
ways, existiria uma possibilida-

de da TAP perder volume por si-
milaridade de rotas entre as com-
panhias”, explica o professor.

Atualmente, a TAP atua em 78
destinos, sendo dez deles no Bra-
sil, por meio de 71 aeronaves, on-
de 70% da frota é de propriedade
da companhia. “A Avianca não
vem conseguindo crescer no Bra-
sil, por enfrentar um mercado já
consolidado com a presença das
companhias áreas Tam e Gol. A
sinergia com a TAP vai abrir por-
ta para novos destinos muito de-
sejado por outras companhias.”

Além disso, Tadeu acredita que
a sinergia entre Avianca e TAP, po-
de reduzir custos operacionais.
“Ambas as empresas utilizam ae-
ronaves da mesma família Air-
bus”, destaca. Procuradas as em-
presas TAP e Synergy não quise-
ram se manifestar sobre o assun-
to. ■ Com informações deHermí-
nia Saraiva, do Diário Econômico
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Avianca é a única interessada
em privatizar a aérea TAP

Governo
ainda
considera não
fechar acordo
Representante do governo
afirmou que acordo precisa estar
adequado ao interesse nacional

Grupo Synergy, do executivo Germán Efromovich, pode levar a portuguesa por ¤ 500 milhões

Germán
Efromovich, do
Grupo Synergy,
único entre
dez candidatos
a assinar acordo
de silêncio e
entregar oferta
não vinculativa
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O Grupo Synergy no setor de Aviação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 16.




