
A Azul quer voar mais longe e o re-
gistro na Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) para que a compa-
nhia faça uma oferta inicial de
ações (IPO) é o passaporte neces-
sário para acelerar o processo. A
estratégia, segundo especialistas,
tem como destino final as rotas pa-
ra a América do Sul nos próximos
anos. O assunto até então era enca-
rado como um plano distante. Pa-
ra isso, seria necessário alterar o
atual perfil de sua frota, formada
por aeronaves Embraer. A empre-
sa já estaria em conversas com a
Airbus para isso. E a francesa não
é a única. A Boeing também está
em negociações.

"Eles já conversam com a Air-
bus para encomendas de aviões
A320. O pedido está diretamente
ligado ao projeto de internaciona-
lização", disse uma fonte do setor.

As aeronaves da fabricante eu-
ropeia, segundo a mesma fonte,
dão mais autonomia para rotas
mais longas. A destino mais prová-
vel para iniciar os voos internacio-
nais seria Buenos Aires. Para o con-
sultor de aviação e professor da
Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUC-RS),
Enio Dexheimer, a estratégia da
Azul está acertada e para ele, a ida
ao mercado financeiro não é por
razões de "fuga" dos fundos de in-
vestimentos que acreditaram na
companhia desde o seu lançamen-
to em 2009.

"Acredito que é uma boa opção
de compra. Se tivesse economias
investia em papéis da Azul ", dis-
se, acrescentando que a estratégia
de começar a voar para a América
do Sul é uma vocação natural da
companhia, que está se consoli-
dando no mercado doméstico co-
mo a terceira empresa do setor,
com 15% de participação no mer-
cado nacional.

"Ter uma frota capaz de reali-
zar essas rotas é fundamental para
o sucesso da operação. O que vai
determinar uma compra é justa-
mente as condições do negócio.
Então, podemos ver sim outros ja-
tos em operação na companhia",
ressaltou ele.

Mas não é somente o mercado
internacional que está na mira da

Azul. Crescer no Brasil é mais um
caminho. De acordo com um ana-
lista, o IPO não irá beneficiar ape-
nas a Embraer. Além de negociar
aeronaves para voar fora do país, a
Boeing poderá, ainda, fornecer
aviões para voos domésticos, em
uma disputa direta com as gigan-
tes do setor, TAM e Gol, nas princi-
pais capitais.

“A Azul tem hoje 118 aviões. A
empresa está devolvendo aerona-
ves da Trip, por conta da fusão, pa-
ra unificar a frota. O mercado re-
gional continua na mira da compa-
nhia. Mas crescer
nas cidades onde
TAM e Gol têm mer-
cado, é o próximo pas-
so. A Embraer, definitiva-
mente, não será a única a ter enco-
mendas. Mas, para isso, é preciso
dinheiro para tanto investimento.
Que virá com o IPO”, comenta o
especialista.

Apesar de a operação ser enca-
rada como a possibilidade de ser a
porta de saída dos atuais investido-
res da companhia, entre elas o fun-
do Gávea Investimentos, o mes-
mo analista afirma que isso pode
não acontecer. Dependendo do re-
sultado da operação, estes fundos
permaneceriam na companhia.

Os executivos da Azul estão em
período de silêncio, obedecendo a
regulamentação brasileira. No do-
cumento enviado ontem à CVM, a
empresa informa que o foco prin-
cipal é obter maior lucratividade
com o crescimento da malha. A
empresa também informou que
os recursos usados para a aquisi-
ção da Trip estão entre os fatores
de risco da empresa, que pode não
recuperar as despesas de R$ 44 mi-
lhões com a integração. No mes-
mo documento, mostrou os resul-
tados financeiros de 2012: prejuí-
zo de 170,8 milhões de reais. Se-
gundo fontes, o objetivo da empre-
sa é que aoperação possa gerar R$
1 bilhão. O Santander coordena a
operação, que conta ainda com
Morgan Stanley, Itaú BBA, Gold-
man Sachs e BB Investimentos.
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▲

Azul rumo
ao mercado
internacional
IPO da companhia aérea deverá acelerar o projeto de voar

para a América do Sul. O primeiro destino pode ser Buenos

Aires. Oferta de ações também será estratégica para a

disputa com as concorrentes TAM e Gol em grandes capitais

10 Brasil Econômico Terça-feira, 28 de maio, 2013

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
.



Empresa terá novo diretor industrial
O engenheiro químico Paulo Silveira assume, em 1º de junho, a

Diretoria Industrial da Fibria, que lidera mundialmente a produção de

celulose de eucalipto. Silveira substitui Francisco Campos Valério

que, após 43 anos de atuação no setor, vai se aposentar. Valério,

entretanto, segue como consultor da companhia e vai acompanhar

de perto todo o processo de transição.

■ AAzulLinhasAéreascomeçoua
voaremmarçode2008.Mas
poderiatersechamadoSamba.Na
época,umconcursofeitoparaa
escolhadonomedacompanhia
aéreaqueseriafundadapelo
americano-brasileiroDavid
Neelemanfoiaprimeiragrande
jogadademarketingdaempresa.
Adecisãofinal ficounamãodos
executivos,queoptaramporAzul.
A intençãodaempresaera
começarsuasoperaçõesapartir
doaeroportoSantosDumont,de
ondepartemosvoosdaponte
aérea,consideradoofiléda
aviação.Acidadeestavaórfãde
umaempresadosetor, jáquea
Varighaviasidovendidaparaa
Gol.Masembatescomogoverno
locale,segundoanalistasàépoca,
apressãododuopólioTAM-Gol,
forammaisfortes.Eoaeroporto
deViracopos,emCampinas (SP),
setornouocentrodedistribuição
devoosdaempresa.AAzul teve
comoacionistasnasuacriação
investidorescomoWeston
Presidio,TPGGrowth,Gávea
Investimentos,GrupoBozanoe
GrupoÁguiaBranca .Emmaiode
2012,anunciouacompradaTrip,
aprovadaemmarçodesseano
peloCade.Juntas,voamparamais
de100destinosnopaís.

Divulgação

Os aeroportos regionais estão ca-
da vez mais na mira dos planos de
crescimentos de companhias aé-
reas como a Azul e a Avianca. O go-
verno também está de olho nesse
mercado e montou o plano de avia-
ção regional, que prevê investi-
mentos do Fundo Nacional de
Aviação Civil de R$ 7,3 bilhões,
em 270 aeroportos regionais. O
país tem 720 aeródromos públi-
cos. O objetivo do projeto, segun-
do a Secretaria de Aviação Civil
(SAC), é melhorar a qualidade dos
serviços e a infraestrutura aero-
portuária para os usuários, além
de ampliar a oferta à população.

Segundo o presidente da Asso-

ciação Brasileira de Transporte Aé-
reo Regional (Abetar), Apostole
Lazaro Chryssafidis, os aeropor-
tos regionais precisam de fato de
melhorias na infraestrutura para
que possam operar com maior nu-
mero de voos e atender a deman-
da existente. Mas é preciso ir além
do que já foi anunciado.

“No momento os investimen-
tos que estão sendo feitos ainda
são pontuais e insuficientes”, diz.

Fábio Falkenburger, advogado
da área de Infraestrutura do escri-
tório Machado Meyer e especialis-
ta na área de aeroportos, diz que
há uma demonstração clara do go-
verno de fomentar a aviação regio-

nal, com subsídios e isenção de ta-
rifas aeroportuárias para aeropor-
tos com movimento inferior a um
milhão de passageiros por ano.

“É de se esperar um crescimen-
to na demanda e na oferta de voos
regionais em curto e médio pra-
zos. Ainda, há expectativa de que
determinados aeroportos regio-
nais em São Paulo sejam objeto de
concessão em breve”, comenta.

Mas, para ele, além dos aero-
portos, é necessário pensar tam-
bém em maiores incentivos às em-
presas aéreas regionais - tais co-
mo incentivos fiscais - que pode-
riam levar à entrada de novos par-
ticipantes nesse mercado.

FIBRIA

Governo vai investir R$ 7,3 bi
em 270 aeroportos regionais

PERFIL
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 maio 2013, Brasil, p. 10-11.




