
A Synergy, empresa em que
o senhor é sócio, negocia a
compra da Tap. Afinal, dá para
ganhar dinheiro com aviação?
Lógico que dá. Estamos ganhan-
do dinheiro fora do Brasil. Na
Colômbia, desde 2004, temos
resultados positivos e continua-
mos crescendo.

Mas dá para ganhar dinheiro
no Brasil também?
A diferença é que aqui a Avianca
Brasil é independente da Taca e
somos ainda pequenos, a ponto
de não ter volume suficiente pa-
ra poder fazer frente. Porque
aviação é um negócio sensível,
precisa de muita eficiência para
poder ter um retorno esperado.
E no Brasil o mercado é o que é,
nós não ditamos as regras, pelo
próprio tamanho da empresa.
Mesmo assim, os nossos resulta-
dos vão melhorando ano a ano
após a reestruturação de 2008.
Tínhamos um resultado negati-
vo muito grande e reduzimos
muito. E nesse ano temos até

uma chance de equilibrar. Se
não tivesse as pressões do au-
mento do combustível e da varia-
ção cambial, teríamos equilibra-
do e virado positivo já nesse ano.

Qual foi o impacto do aumento
dos custos de operação?
A taxa de conexão teve impac-
to, mas não catastrófico, por-
que temos alguns voos com co-
nexão via Brasília. Agora, quan-
to às taxa de aeroportos e taxas
de sobrevoos, tudo isso faz par-
te do negócios e as coisas vão se
acomodando.

A empresa está preparada para
o aumento de 83% nas taxas
aeroportuárias, previstas pelo
governo para janeiro?
Ainda não está definido. A asso-
ciação das empresas de aviação
tomou à frente do processo e es-
pero que, pelo menos, possa-
mos parcelar o aumento em
duas vezes. O ideal seria em
três. Mas, neste espaço de tem-
po, nossa preocupação é admi-
nistrar o crescimento da estrutu-
ra e o crescimento do número
de passageiros. Nossa ocupação

beira 80%, enquanto o mercado
está operando com uma taxa de
70 e pouquinho. No último mês,
fechamos em 82,7%. Isso nos
dá uma certa tranquilidade para
tocar nosso plano de expansão.

O plano de expansão é feito
juntamente com a Avianca
Taca, da Colômbia?
A Avianca Brasil e Avianca Taca
são duas empresas totalmente
independentes. A Avianca Bra-
sil é controlada totalmente pelo
Grupo Synergy (cujo presidente

é o German Efromovich, irmão de
José Efromovich). Na Avianca Ta-
ca temos o controle de 60%. E
pelo fato de a Taca estar na Bol-
sa temos um processo de opera-
cionalização independente. Ho-
je, a OceanAir Linhas Aéreas,
uma empresa brasileira, opera
com o nome Avianca por causa
de um contrato de marca que te-
mos com a Avianca Taca.

E quanto às outras empresas que
estão dentro da Avianca Taca?
A partir de abril, todas as empre-
sas da Avianca Taca — Lacsa, Ta-
ca Peru, Sansa, Aerogal —, pas-
sarão a se chamar Avianca e va-
mos operar em toda a América
Latina com essa marca. Todos
terão o mesmo uniforme, os
voos que chegam em Bogotá se-
rão da Avianca. Queremos con-
solidar as sinergias em uma úni-
ca empresa.

Em abril, o Grupo Synergy
já contará com a Tap
dentro dessa estratégia
de ampliação de sinergias?
Não sei. A proposta vinculada
ao processo de privatização foi

entregue na sexta.

Qual foi o valor da proposta?
Não posso comentar o assunto
porque assinamos uma cláusula
de confidencialidade. É uma de-
cisão do governo português di-
vulgar ou não os valores.

Como o senhor visualiza a Tap
dentro de sua estratégia?
A grande vantagem da Tap ao
grupo é que nada do que ela faz
colide com o que estamos fazen-
do. Tudo da Tap é complemen-
tar. Hoje a Europa está numa si-
tuação econômica e política difí-
cil. Mas a América Latina vai
continuar ligada à Europa por tu-
rismo e negócios. A Tap atende a
América Latina, principalmente
o Brasil, e tem uma grande quan-
tidade de cidades, o que vai per-
mitir que a gente otimize as ope-
rações . Não temos nesse mo-
mento tudo definido de como va-
mos interfacear, mas só enxerga-
mos sinergias de crescimento.

Nenhuma sobreposição
de rotas?
Não teremos que tirar nenhuma

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

IDEIAS EM DESTAQUE

“A Tap será complementar
ao nosso negócio, não existe
sobreposição alguma”

“

De sua sala, localizada em um modesto edifício de escri-

tórios de dois andares, sem elevadores ou outros luxos,

José Efromovich, presidente da Avianca, viu com triste-

za o desmonte das carcaças de aviões da finada Vasp, li-

teralmente, rasgadas por escavadeiras, para liberar es-

paço no metro quadrado mais caro em aeroportos do

país, o Aeroporto Internacional de Congonhas, em São

Paulo. Os aviões se foram, mas a área permanece vazia,

em busca de uma decisão judicial, o que poderia vir mui-

to a calhar para o empresário que, mesmo em meio à cri-

se da aviação brasileira, tem planos de crescer e garante

que é possível ganhar dinheiro com o negócio.

Efromovich, juntamente com seu irmão Germán, fica-

ram famosos no meio empresarial do país pelos negó-

cios na área de petróleo, construção de plataformas e in-

teresse por empresas problemáticas. Tentaram, sem su-

cesso, comprar a Vasp, a Transbrasil e até mesmo a Ga-

zeta Mercantil, jornal que acabou nas mãos de um desa-

feto dos irmãos, o empresário do setor de estaleiros, Nel-

son Tanure, que fechou o jornal em 2009. Foi com a com-

pra de outra problemática, a Avianca, que os Efromovich

conseguiram deslanchar na aviação na América Latina.

O negócio ainda não é lucrativo no Brasil, mas por mui-

to pouco, garante José Efromovich. “Ainda temos chan-

ces de empatar”, ressalta, mesmo com os vários proble-

mas que afetaram a dinâmica do setor neste ano. A crise

na aviação, aliás, passa longe das prioridades do empre-

sário, que está mais preocupado com as trocas de aero-

naves que fará a partir de janeiro no Brasil, integração

do nome das empresas na Colômbia e, claro, a compra

da Tap. Enquanto seu irmão negocia a aquisição da gigan-

te portuguesa, que vai ser privatizada para ajudar o go-

verno do país a reduzir dívidas e fazer algum caixa, no

Brasil, José Efromovich, já traça planos de como a inte-

gração entre as linhas vai beneficiar os negócios. “A

grande vantagem da Tap ao grupo é que nada do que ela

faz colide com o que estamos fazendo. Tudo o que a Tap

faz é complementar”, garante.

Na sexta-feira passada, a Synergy, única concorrente

à compra da Tap, apresentou sua oferta ao governo por-

tuguês. Efromovich não quis adiantar valores, mas, se-

gundo apurou o jornal Diário Económico, o grupo brasilei-

ro ofereceu menos de ¤ 500 milhões pela compra da

Tap. O valor é um pouco abaixo do esperado, mas, apa-

rentemente, não restam muitas opções ao governo por-

tuguês. As partes esperam assinar o acordo para a ven-

da da companhia no dia 27 de dezembro.

Germán tem defendido que a sua proposta é “sólida,

real e é feita por quem conhece o negócio”. José confir-

ma. “Fizemos uma proposta que garanta que a Tap vá

ficar em pé e não prejudicar os outros negócios do gru-

po”. O futuro comprador da TAP será obrigado a manter

as ações compradas na época da privatização por um pe-

ríodo de 10 anos para os 95% vendidos. Após o prazo, o

negócio poderá ser vendido. Por determinação do gover-

no, os 5% restantes ficarão com os trabalhadores. Com
Diário Económico

Enquanto seu irmão German Efromovich, do Grupo Synergy, negocia compra da Tap na Europa, José

Efromovich, da Avianca, traça os planos de sinergia entre companhia portuguesa e os negócios no Brasil

A Avianca Brasil é
independente da
Avianca Taca e somos
ainda pequenos, não
ditamos as regras. A
aviação é um negócio
sensível, precisa de
muita eficiência para
poder dar retorno

Editado por: Jiane Carvalho jcarvalho@brasileconomico.com.br

ENTREVISTA JOSÉ EFROMOVICH Presidente da Avianca
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rota, não existe sobreposição al-
guma. Além disso, a Tap faz par-
te da Star Alliance, que tem tu-
do a ver com o caminho que o
grupo traça hoje. E a frota dela
está praticamente toda ligada
aos aviões Airbus, que é para on-
de o grupo decidiu ir. Estoque
de peças, processos, treinamen-
to de terra e tripulações. Só tere-
mos sinergias.

E quanto aos voos da Avianca
Taca para a Europa?
A Avianca é a segunda empresa
mais antiga em operação do
mundo e a primeira das Améri-
cas. Nenhuma companhia aé-
rea, inclusive as americanas,
tem 93 anos de operação. Não é
à toa que a empresa atenda
mais de 100 localidades na Amé-
rica e também Europa, pela Es-
panha — Madri e Barcelona. E
mesmo olhando para esse uni-
verso não há choque de linhas.

Na estratégia, tudo parece
se encaixar. Mas a Tap vem
com um histórico de dívidas.
E não está sobrando capital
na Europa. Qual sua estratégia

para recuperar a Tap?
A Tap vem com seu próprio his-
tórico, tem muitos ativos e mui-
tos passivos e justamente isso
que terminamos de equacionar
um projeto para que ela fique
em pé e adicione ao grupo e não
se torne um problema. A empre-
sa tem dívidas com bancos que,
eventualmente, terão de ser re-
negociadas, prazos alongados,
alguns novos empréstimos te-
rão de chegar, mais recursos do
próprio grupo que serão coloca-

das para viabilizar o negócio.

A Synergy investiu em aviação
no final da década de 1990,
momento em que o setor
passava por um desmonte no
Brasil, com o fim de grandes
empresas — Varig, Vasp e
TransBrasil. O que mudou ?
Começamos em 1998, com dois
aviões King Air, que nos foi da-
do de pagamento por conta de
uma dívida. E em 2002, estáva-
mos operando uma pequena em-
presa regional com sete aviões
Embraer EMB 120. Começamos
a participar efetivamente do
mercado no Brasil, a partir de
2004, quando adquirimos a
Avianca já com uma estrutura
montada.

Antes disso, a Synergy
tentou adquirir a TransBrasil
e a Vasp?
Sim, mas não era viável. No ca-
so da Avianca, fizemos um pro-
cesso de recuperação judicial,
extremamente bem sucedido. E
foi justamente o desmonte do
setor aéreo brasileiro que nos
deu oportunidade. Começamos

a trazer aviões indiscriminada-
mente para atender o mercado.
No início de 2008, estávamos
com 34 aeronaves de seis mode-
los diferentes, Boeing 767 e 737,
Fokker 50. Era inviável, quase
que desistimos do negócio aqui.

Como foi o processo de
reestruturação do negócio?
Devolvemos todas as aeronaves
e ficamos com 14 aviões padro-
nizados Fokker MK28, mais co-
nhecido como Fokker 100.

A empresa manteve o
nome técnico da aeronave,
MK28, por conta da
imagem ruim que o avião
tem no Brasil?
Achamos melhor deixar MK28,
até mesmo porque a imagem
deixada pelo acidente da Tam,
não tem nada a ver com a quali-
dade da aeronave. Compramos
29 dessas aeronaves da Ameri-
can Airlines em 2005. E dos 34
aviões da frota, 14 ainda são Fok-
ker MK28, mas eles já estão in-
do embora.

A empresa vai substituí-los?
Com o crescimento, tivemos
que mudar. Nosso plano era
substituí-los só em 2014, mas a
partir de janeiro, vamos substi-
tuir o Fokker MK29 por nove
Airbus A-319. Já tínhamos re-
cebido cinco dessas aeronaves
em 2011. E mais cinco ficaram
para este ano, sendo que uma
delas, chegou na semana passa-
da no Brasil, mas ainda tem
que passar pelo processo de ho-
mologação da Anac, que demo-
ra uma semana.

Quanto a Avianca ganha
em número de assentos
com os novos aviões?
A Avianca planeja ampliar em
cerca de 30% sua oferta de as-
sentos, já que o A318 tem 120 as-
sentos e o Fokker 100. Mas ga-
nhamos também em manuten-
ção. Avião com tecnologia nova
usa menos combustível, a ma-
nutenção é mais light, não é tão
densa. A medida que o avião vai
ficando velhinho precisa de
mais cuidados, é uma questão
de segurança. É como na vida,
os velhinhos gastam mais com
médicos do que os jovens.

Equipamentos novos também
significam mais espaço.
Como está sua negociação por
áreas em aeroportos?
Todas as companhias traba-
lham com espaços reduzidos
nos aeroportos e qualquer área
nova ajudaria muito nossos pla-
nos de crescimento. Veja bem,
aqui da janela (do escritório do
executivo, ao lado do Aeroporto
de Congonhas, em São Paulo) vi
com tristeza todos os aviões an-
tigos da Vasp serem desmancha-
dos, literalmente, rasgados, pa-
ra serem removidos da área do
aeroporto. E toda essa área gi-
gante ainda está vazia, em pro-
cesso de discussão da falência
da empresa. Estamos aguardan-
do. Quanto ao espaço da Trans-
Brasil, uma parte ainda está
com a Target (táxi aéreo). O res-
tante a Gol pegou um pedaço e
nós também.

Qual a estratégia de
desenvolvimento da Avianca?

Murillo Constantino

“ “Não teremos que tirar
nenhuma rota, não
existe sobreposição
alguma entre a Tap
e a Avianca. Além
disso, a Tap faz parte
da Star Alliance,
que tem tudo a ver
com o caminho que
o grupo traça hoje

A Avianca planeja
ampliar em cerca de
30% sua oferta de
assentos, com a troca
dos equipamentos
Fokker 100, pelos
A318, que tem 120
assentos. Além de
ganhar em eficiência
de manutenção

Efromovich: resultadosdaAviancavãomelhorandoanoaanoapósareestruturaçãode2008.Nesteanohá umachancedeequilibrar
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Temos ligações de Guarulhos,
principal aeroporto da compa-
nhia, para maioria das capitais
do país. São 200 voos diários,
ligando Brasília ao Nordeste,
Rio de Janeiro ao Nordeste e
Centro Oeste. Atendemos 22 ci-
dades e 24 aeroportos. E não
pretendemos nos próximos
anos aumentar muito as cida-
des. Uma ou duas no máximo.
Queremos tornar nossa malha
mais densa. Ligar os pontos
que já atendemos hoje, para
que o passageiro da cidade te-
nha um mix de produto me-
lhor. Porque o nosso produto
enquanto aeronave e serviço,
em nossa opinião, já é um dos
melhores que existem no mer-
cado brasileiro.

Qual é a linha de atuação
da empresa para concorrer
com Gol e Tam?
Quando decidimos qual seria
nossa linha de atuação no Bra-
sil, onde já tínhamos duas em-
presas consolidadas, tivemos
que diferenciar os produtos.A
saída foi trazer algo diferente de
tudo aquilo que se oferece no
mercado.

Qual a principal diferença?
Temos algumas diferenças não
é uma só. Somos a única em-
presa nacional que tem selo A
da Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil) em todas as filas
de todos os aviões, e que é ba-
seado no maior espaço entre as
poltronas. As aeronaves que es-
tão chegando terão televisão
individual em cada assento pa-
ra voo doméstico, onde o pas-
sageiro poderá assistir a um se-
riado ou a um filme nos voos
mais longos, além de noticiá-

rio atualizado diariamente, jo-
gos. Temos tomadas em todas
as filas para quando descarrega
a bateria do computador.
Alias, o laptop pode ser aberto
porque há espaço entre as ca-
deiras. Oferecemos uma refei-
ção quente nos voos, mesmo
nos de curta duração como na
ponte aérea Rio-São Paulo, on-
de temos pizza, lasanha, sorve-
te. Coisa que o brasileiro já ti-
nha esquecido. Os mais jovens,
aliás, nunca viram isso. Além
de um serviço de excelência no
atendimento ao passageiro e
também no horário. Isso faz
com que a taxa de ocupação se-
jam alta, sem grandes estraté-
gias de marketing.

Qual é a estratégia de
marketing da empresa?
Nossa propaganda é hoje, em
95% dos casos, no boca a boca
de quem viaja, e quando chega,
surpreso, diz os amigos: ‘vá de
Avianca que é muito bom’.

E como esses mimos afetam o
preço da passagem?
O fato de termos uma taxa de
ocupação muito alta nos permi-
te que tenhamos preço de mer-
cado. Nós não temos preço de
R$ 50, R$ 90 por um trecho,
ainda dividido em dez vezes
sem juros. Temos algumas pro-
moções pontuais, claro, como
a de premiar cidades em datas
de aniversário, com descontos.

Mas de maneira geral, estamos
na média do mercado, ou seja,
5% a 10% a mais, ou 5% a 10%
a menos que o preço da concor-
rência.

Há espaço para aumentar?
Nos últimos anos a tarifa cheia
teve uma redução, mas por ou-
tro lado, tivemos aumento de
demanda. Se tem num avião 30
passageiros, é preciso cobrar
quatro vezes mais do que a con-
corrência cobra. Mas se seus
aviões têm 82% de ocupação
média, significa que a maioria
dos voos estão lotados. Por isso
dá para cobrar um preço justo.
Assim podemos oferecer mais
serviços sem ter de encarecer.

O programa de
investimento no Brasil
está se mantendo mesmo
com a queda na demanda?
O programa está em pé. A
Avianca investirá 8% a mais do
que os R$ 2,7 bilhões inicial-
mente previstos até 2016 para
ampliação de suas operações.
No acumulado do ano, dezem-
bro a dezembro, vamos fechar
com crescimento de 90% no
número de assentos disponí-
veis a cada quilômetro voado.
Em passageiros, vamos fechar
com mais de 5 milhões, sendo
que nós tivemos 2,3 milhões no
passado. Em 2013, vamos cres-
cer 30%.

Por que essa desaceleração?
Por causa dos ajustes. Não esta-
mos reduzindo. Mas vamos sair
de Fokker com 100 passageiros,
para Airbus com 120. Já o fatura-
mento deve fechar em R$ 1,3 bi-
lhão neste ano, contra R$ 876
milhões do ano passado.

Em caso de fechar a compra
da Tap, como ficará o acordo
de codeshare com a Tam?
A Tam tem uma situação de ter
de sair do Star Alliance por im-
posição da autoridade chilena,
mas isso não impede de ter co-
deshare com as empresas do
grupo. Mas esse assunto ainda
não entrou em pauta. Precisa-
mos fechar a compra antes.

A Avianca está preparada
para distribuir Tap no Brasil?
Num primeiro momento não,
porque temos uma questão de in-
formática, que precisará ser
adaptada e apurada para todo o
Brasil. Mas teremos condição de
interligar onde operamos. ■

Henrique Manreza

Mario Proenca/Bloomberg

“

“

IDEIAS EM DESTAQUE

Nossa propaganda
é hoje, em 95% dos
casos, apenas no
boca a boca de quem
viaja. Os passageiros
chegam surpresos
e dizem aos amigos:
‘vá de Avianca,
que é muito bom’

Num primeiro
momento não
teremos condições
de distribuir os voos
da Tap no Brasil,
porque temos
uma questão de
informática,
que precisará ser
adaptada e apurada
para todo o país. Mas
teremos condição
de interligar
onde operamos

ENTREVISTA JOSÉ EFROMOVICH Presidente da Avianca
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 dez. 2012, Ideias em Destaque, p. 4-6.




