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Coincidência.PassosCoelhochega
hojeaBogotá,Colômbia,umdiade-
pois da Avianca Taca, transporta-
dora aérea com sede neste país e
apontada como uma das candida-
tasàcompradaTAP,entrarnaStar
Alliance,amesmaaliançadequefaz
parteacompanhiaportuguesa.Um
factoquepodefacilitaracorridada
Aviancanaconquistade umaposi-
ção naTAP, contando paratal com
o beneplácito daLufthansa, que li-
deraaStarAlliance.

O desenho de uma oferta pela
TAPporpartedaAviancaTacaestá
concentradaem Gérman Efromo-
vich,omilionárioquedetémamaio-
riadocapitaldaempresaequejáes-
teve em Lisboaapreparar terreno.
Na altura, há cerca de dois meses,
Efromovich tentou reunir-se com
PassosCoelho,masdeparou-secom

aindisponibilidadedeagendadopri-
meiro-ministro. Umaoportunida-
de que pode surgir agoraem Bogo-
tá, embora nada conste na agenda
oficial.

Nacapital colombianatambém
estáopresidentedacompanhiapor-
tuguesa,FernandoPinto,queparti-
cipa na cerimónia de entrada da
AviancanaStarAllianceedepoisirá
integrar acomitivade Passos Coe-
lho(vertextoembaixo).

Aconfirmação de que o negócio
está concentradoemGérmanEfro-
movich foi confirmado, indirecta-
mente, por Eduardo Ortiz, “chief
operating officer”, esta terça-feira
em Bogotá, ajornalistas portugue-
ses. “Estamos muito empenhados
em solidificar a nossa posição na
AméricaLatina”afirmouorespon-
sável,remetendoostemasdenatu-
reza estratégica para o accionista,
embora sublinhando que “a Euro-
paéummercadoestratégico”eque
“aTAPtemumaboaoperação,mas
o ‘timing’ é importante”.

Aparticipação da Avianca Taca
tambémévistacombonsolhospela
Lufthansa, que quermanteraTAP
na Star Alliance, por força do peso
datransportadoranacionalnomer-

cadobrasileiro.Tantomaisporque
abrasileiraTAM, no âmbito dasua
fusão com a LAN, deverá abando-
nar aquela aliança, para integrar a
rivalOneworld,dominadapelaBri-
tishAirways.Ouseja,aTAPéessen-
cial para a Star Alliance se manter
competitivanomercadobrasileiro,
podendo proporcionar muitas si-
nergiascomarededaAviancaTaca
naAméricaLatina.

Atransportadora,quedispõede
quatro“hubs”(Bogotá,ElSalvador,
Costa Rica e Peru) realiza mais de
quatro mil voos semanais, tem 17
mil trabalhadores e voa para 100
destinos em24países.

Com aentradanaStar Alliance,
aAviancaTacaesperaconseguirob-
ter sinergias na ordem dos 219 mi-
lhõesdedólares(173milhõesdeeu-
ros).

Noanopassado,aempresaregis-
tou umareceitaoperacional de 3,8
mil milhões de dólares (3 mil mi-
lhões de euros. As atenções, subli-
nhaEduardoOrtiz,estãocentradas
em tornar a Avianca Taca líder no
mercado da América Latina em
2015, mas Gérman Efromovich
pode ter um plano paralelo.

*o jornalista viajou a convite da Star Alliance
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Ospaíses,porvezes,nascemdepa-
radoxos. Veja-se a Colômbia, que
ganhou o nome de baptismo por
ser a Terra de Cólon, evocação de
CristovãoColombo,emboraodes-
cobridornuncatenhapisadoosolo
dopaís.Estiveram,issosim,outros
espanhóis que, obcecados pelo
ouro,dizimaramosindígenas,para
quem aquele metal precioso era
um mero símbolo de harmonia e
ligação ao sagrado.

O paradoxo colombiano dos
dias de hoje tem pouco mais de
umadécada. AColômbiaapresen-
ta-se como um “destino revela-
ção”, quando anteriormente era
visto como umpaís dominado pela
guerrilhadas FARC e pelos narco-
traficantes,comomíticoPabloEs-
cobaràcabeça. E Bogotá, acapital,

apresenta-se aos visitantes num
“outdoor”implantadopertodoae-
roporto, como a“cidade empresa-
rial”.

Fernando, guia turístico, dese-
nha um zero com os dedos para
quantificar o número de visitantes
estrangeirosqueconduziaàdesco-
berta de Bogotá nesses tempos de
muito narcotráfico, assassinatos e
umaassustadorainsegurança.

“Ainda há”, diz, um pouco das
três coisas, mas nada que se com-
pare ao passado. Agora, está nos
dois milhões o número de turistas
eFernandotemtrabalho.Enquan-
to procura manter o equilíbrio no
mini-autocarro que conduz os vi-
sitantes pelo trânsito cerrado da
capital colombiana, Fernando
enumera as riquezas do seu país.
Produz petróleo, um milhão de
barris por dia, extrai da terra car-

vão e esmeraldas e tem café, claro.
Surpresamesmo é aColômbiaser
osegundomaiorexportadordeflo-
res do mundo, apenas ultrapassa-
da pela Holanda. Mas, sublinha
Fernando (Fernandinho para os
ocasionais amigos turistas), caso
se fizessem as contas apenas aos
cravos e às rosas, a Colômbia ocu-
pariao primeiro lugardo pódio. “É
com rosas e esmeraldas que con-
quistamos as nossas mulheres”,
exaltaFernandinho.

O combate relativamente bem
sucedido do antigo presidente co-
lombiano, Álvaro Uribe, ao narco-
tráfico e às FARC, ajudou a mudar
aimagemdo país no qualo primei-
ro-ministroportuguês,PassosCoe-
lho, iniciahoje umavisitaoficial. O
trabalho foi continuado por Juan
Manuel Santos, que ocupa a presi-
dênciaháquatroanoseaColômbia

tem-se assumido como um íman
cadavezmaispoderososparaosin-
vestidores estrangeiros. Contudo,
subsistem sinais de alerta. Por
exemplo,àportadoshotéiseoutros
estabelecimentosprivados,cãesfa-
rejamquementra,eosseusperten-
ces,eostapetesrolantescomraiox
são uma constante numa cidade
commaisde12milhõesdehabitan-
tes, “dois milhões de carros e dois
milhõesdemalucosaconduzi-los”,
sintetizaFernandinho.

Háumadécada,Uribecomeçou
a dispor as cartas para mudar o re-
trato-robô do país. Uma das suas
medidaspassouporgarantiraisen-
ção de impostos durante 50 anos a
todos os grupos que construíssem
hotéisdecincoestrelas.Deu-seen-
tão um “boom” da oferta hoteleira
quepermitiusuportarocrescimen-
todaprocuraturísticaecriouainda

milhares de empregos.
Hoje,aagênciaProexport -Pro-

moçãodoTurismo,Investimentoe
Exportação, não apresenta um
menudeincentivosconcretos,mas
garante um tratamento personali-
zado a todos os potenciais investi-
dores.“Sentamo-noscomcadaum
parasabermosemqueestáinteres-
sado,ecadainvestidortemumtra-
balhofeitoàmedidaparafazerbons
investimentosnopaís.”Palavrasdo
vice-presidenteparaaáreadoturis-
modaProexport,numencontroem
Bogotá com jornalistas estrangei-
ros. É Enrique Stellabetti que fala
daColômbiacomoum“destinore-
velação”eavançacomargumentos
que sustentamatese.

Um deles é um inquérito do JP
Morganaempresários,aosquaisfoi
colocadaaseguinte questão: qual o
melhorpaísdaAméricaLatinapara

AVI AÇÃO

Avianca mais próxima
da TAP no dia em que
Passos chega à Colômbia

Fernandinho conta histórias aos turistas,
Enrique acompanha os empresários
Primeiro-ministro visita um país que, depois do narcotráfico, tem “rosas e esmeraldas” para dar

Passos Coelho terminou ontem vis
Depois de encontros, no Rio de
Janeiro, com a presidente do
Brasil, Dilma Rousseff, o

presidente do governo espanhol,
Mariano Rajoy (na foto) e o
presidente da Comissão

Especial Portugal e Colômbia

Milionário Efromovich,
maior accionista da
companhia colombiana,
terá uma palavra a dizer
no processo


