


m sujeito alto e grisalho
passou correndo pelo ter-
minal do aeroporto JFK,
em Nova York, com duas

malas nas mãos e um casai de meia-
idade tentando acompanhá-lo. Os pas-
sageiros tinham acabado de descer de
urn avião da JetBlue e estavam aflitos
com a possibilidade de perder o vôo de
conexão com outra companhia aérea.
No dia seguinte, o mesmo casal, agra-
decido por ter conseguido embarcar
depois de toda a correria, enviou urna
carta à JetBlue elogiando o comporta-
mento do funcionário e sugerindo que
ele ganhasse uma promoção. Só não se
lembravam do nome do rapaz. Era Da-
vid. David Gary Necleman, o fundador
e chairman da JetBlue, empresa que vi-
rou a vedete da aviação de baixo custo

dos Estados Unidos. Paulistano de nas-
cimento, cidadão americano, 48 anos,
pai de nove filhos, mórmon fervoroso,
ele adora dizer que trouxe humanidade
ao transporte aéreo. "Dou aos clientes
tudo aquilo queelesbuscam: passagens
baratas, aeronaves novas, atendimento
diferenciado e entretenimento a bordo",
disse ele em português, com forte sota-
que americano, a.Época NEGÓCIOS.

Seus aviões carregam 25 milhões
de passageiros ao ano, mais da metade
do que todas as companhias brasilei-
ras transportaram em 2007. Graças à
tecnologia e a processos operacionais
criativos (seu cattcenter, por exemplo, é
formado por 800 senhoras de Salt Lake
City, que trabalham em casa), a JetBlue
tem uma das menores tarifas do setor
- cerca de um terço inferior às de seus

competidores. Neeleman inventou o
e-ticket, bilhete eletrônico que reduziu
custos operacionais e diminuiu a bu-
rocracia no embarque. Desenvolveu o
sistema de reservas online Open Skies,
usado hoje por jmais de 80 empresas
aéreas. Tornou possível, mesmo para
uma companhia de baixo custo, ofere-
cer televisão ao vivo em cada um dos
assentos de suas aeronaves, além de
filmespay-per-view e canais de rádio
via satélite. No ano passado inaugurou
um sistema Wi-Fi em seus aviões, para
conexão ã internet em banda larga. "Ele
obrigou as outras companhias aéreas a
repensar suas práticas c princípios ope-
racionais", escreve James Wynbrandt,
autor do livro FlyingHigb ("Voando Alto
- Como David Neeleman Enfrenta a
Concorrência"). No livro, o empresário
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é descrito corno o homem que fez um
setor velho da economia deparar-se com
a modernidade. Até os rivais admitem:
ele é o mais inventivo comandante de
uma companhia aérea desde Howard
Hughes, o magnata da TWA retratado
no filme O Aviador, ou de Herb Kcllcher,
da Southwest, pioneiro da aviação de

baixo custo e dono da única empresa da
história a ter registrado lucros seguidos
desde 1972. Exagero? A revista Fortune,
em sua lista anual sobre empresários
inovadores, emparelha Neeleman a
Jcff Bezos, da Amazon, e à dupla Sergey
Brin e Larry Page, do Googlc. O próprio
Neeleman faz graça das comparações:
"Eu queria apenas ter o dinheiro deles".

É este empresário espirit uoso, agrcs-
sívu e, pr incipalmente , inovador que
está aterrissando no Brasil com a ambi-
ção de sacudir a aviação regional. Nee-
leman passou os últimos meses numa
espécie de ponte aérea Nova York-São
Paulo para tratar da criação e do lança-
mento de sua empresa no mercado bra-
sileiro. Com investimentos iniciais de
US$150 milhões-divididos entre ele,
seu amigo Michael Lazarus, do fundo
Weston Presidio, o fundo Peterson Ca-
pital e alguns investidores (e anônimos)
brasileiros -, a nova companhia deve
entrar em operação em janeiro de 2009.
Neeleman já encomendou 36 aviões Em-
braer 195, de 118 lugares, e tem opções
para a compra de mais 40 - num con-
trato que pode chegar a US$ 3 bilhões.

A Embraer, aliás, c velha parceira
do fundador da JetBlue. Em 2005, ele
fez, de uma só tacada, a maior enco-
menda de aviões da hisíória da empre-
sa. Comprou 101 Embraer 190, com
opções para mais 1OO. "Começaremos

com poucos aviões no Brasil, mas a
idéia é montar uma frota de 76 aerona-
ves para atender diretamente a cida-
des que hoje são interligadas apenas
por vôos de conexão", afirrna Neele-
man. A estratégia, portanto, é acabar
corn o pinga-pinga e adotar também
para as cidades menores o modelo
ponto a ponto, sem escalas e cobrindo
o maior número de praças possível.

Com pouco mais de 20 anos, Nee-
leman já era dono de uma agencia de
viagens, a IFS. Com 24, ajudou a trans-
formar a Morris Travei, outra agência
de viagens de Salt Lake City, numa
companhia aérea regular, a Morris
Air. Começando como uma operadora
de vôos cbarter, ganhou uma força tão
grande no mercado americano que aca-
bou sendo comprada pela Southwest,
por US$ 129 milhões. Na negociação,
Neeleman ganhou ações da Southwest
e passou um breve período como execu-
tivo da empresa. Mas saiu de lá porque
"eles não queriam um cara corno eu,
de 32 anos, dizendo o que deveria ser
feito". Fora da Southwest e com US$ 25
milhões no bolso, ele poderia simples-
mente parar. Mas seguiu. "O que me
move não é dinheiro e sim competiti-
vidade", afirma. Partiu, então, para a
criação da Westjct Airlines, uma com-
panhia aérea de baixo custo no Canadá,
precursora do que vi ria a ser a JetBlue.
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O primeiro avião da JetBlue decolou
no dia 11 de fevereiro de 2000, preci-
samente às 8h55, do aeroporto JFK, em
Nova York, em direção a Fort Lauderda-
le, na Flórida. Hoje a empresa voa para 54
destinos, com uma frota de 134 aerona-
ves, e exibe uma taxa de ocupação média
de 79% - um dos melhores índices entre
as empresas americanas. Também é a
campeã de pontualidade, segundo o De-
partamento de Transportes Norte-ame-
ricano (DOT). A JetBlue registrou lucro
nos primeiros quatro anos de atividade.
Em2005, teve US$ 20 milhões de preju-

ízo, e no ano seguinte, as perdas foram de
US$ l milhão. Neelenian culpa a alta do
petróleo pelos resultados negativos, mas
os analistas de mercado dizem que a cul-
pa é apenas dele, que já era (ou deveria
ser) experiente o bastante para ter se pro-
tegido financeiramente contra as oscila-
ções do preço do óleo. De qualquer modo,
a JetBlue voltou ao azul em 2007: lucro
de US$ 18 milhões, para um faturamen-
to de USS 2,6 bilhões, 13% superior ao de
2006. Mesmo assim, Neeleman avisa
que vai pisar no freio com o projeto de
expansão que previa a compra de mais
154 aeronaves e a contratação de 12 mil
empregados até 2015. "Com o preço do
barril de petróleo como está, todo mun-
do será obrigado a desacelerar", afirma.

A JetBlue pode ser entendida como
o produto das experiências que Neele-
man implementou durante anos, com
resultados variados. As melhores prá-
ticas adotadas por ele em cada uma das
empresas pelas quais passou estão ali,
no DNA de sua atual companhia aérea.
Da IFS, por exemplo, aprendeu que urn
caixa forrado é fundamental para a
continuidade de qualquer negócio. Ele
chegou a faturar US$ 8 milhões com sua
primeira agencia de viagens, que levava
turistas de Salt Lake City para Honolu-
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lu, no Havaí. Mas foi à bancarrota quan-
do a principal parceira aérea faliu e os
hotéis para os quais ele pagava adian-
tado pelas reservas dos quartos não
lhe devolveram o dinheiro. Neeleman
ainda teve de ressarcir os passageiros
que haviam comprado seus pacotes. O
empresário diz hoje que, se tivesse rnais
recursos financeiros naquela época,
teria conseguido salvar a companhia.
Não por acaso, a JetBlue nasceu como
uma das mais capitalizadas "start-ups"
da aviação, corn US$ 135 milhões, a ter-
ceira maior captação da história. A pri-
meira foi a da Virgin America, de US$
170 milhões. E a segunda é exatamente
a da nova companhia de Neeleman no
Brasil. "Se precisar, tenho mais US$100
milhões disponíveis", diz o empresário.

Da Morris Air e da Westjet, ele trou-
xe a filosofia dos custos baixos, baseada
na busca constante da simplificação
dos processos operacionais. O serviço
de bordo, por exemplo, era espartano:
sanduíches, um saquinho de batatas e
uma sobremesa, na maioria das vezes
umbrownie. Não se tratava - c ainda
não se trata - apenas de pagar menos
pela refeição dos passageiros. Ao não
servir nada perecível, as empresas di-
minuem o tempo de permanência no
solo para repor a comida. Menos tem-
po no chão significa rnais tempo para
voar e, conseqüentemente, mais receita.
Alérn disso, a ausência dos perecíveis
dispensa o uso daqueles pesados equi-
pamentos de conservação - alguns dos
quais chegam a 500 quilos. E outro
fator de economia. Quanto mais pesa-
do o avião, rnais combustível ele gasta.

Enquanto estava na Morris Air,
Neeleman também começou a estudar
as operações da People Express, a em-
presa de baixo custo iniciada por Do-
nald Burr cm 1981. Sua fórmula pessoal
misturou ainda uni pouco da filosofia
do livro Moments ofTruth ("Momentos
da verdade"), escrito por Jan Carlzon,

11111 cx-CEOda Samdinavian Airl ines
que, segundo Neeleman, tinha idéias
inspiradoras sobre eficiência opera-
cional. Foi o único livro que conseguiu
ler inteiro. Desses estudos surgiram
conceitos básicos, como operar rotas
curtas em vez de vôos longos, fazer liga-
ções ponto a ponto em vez de optar por
conexões e utilizar, sempre, aviões no-
vos para evitar manutenção constante.

Contratação e formação de pesso-
as é outro ponto fundamental. Neele-
man, como qualquer empresário, tenta
cercar-se dos melhores profissionais.
Mas não basta apenas ser bom tecni-
camente. Certa vez surgiu nos escri-
tórios da JetBlue um piloto com 15 mil

horas de vôo vindo de uma das maiores
companhias aéreas americanas. Foi
reprovado por não conseguir se lem-
brar de uma única vez em que ajudou
alguém na vida. Boas pessoas tratam
bem os clientes - eis a regra simples
de Neeleman. Em seus treinamentos
internos ou em eventuais aulas na
Universidade da JetBlue, erguida para
ensinar os mandamentos da empresa
aos funcionários, ele costuma empu-
nhar o Velho Testamento e falar sobre Jó,
o abnegado personagem que perdeu
riqueza, família, amigos c saúde e, ain-
da assim, permaneceu inabalável na fé
e na atitude positiva: "Jó é a pessoa que
eu queria ver trabalhando na JetBlue".

O empresário tem um salário anual
de US$ 200 mil, quantia que nem entra
ern sua conta corrente. Vai direto para
um fundo formado pelos funcionários
da JetBlue. "Eu dôo US$ 200 mil, o presi-
dente [DaveBarger] doa outros US$ 200
mil e os funcionários recolhem mais
USS 400 mil, cada qual colaborando
corn o que pode. Ao finalflo ano, arreca-
damos quase US$l milhão", diz Xccle-
man. "Não preciso do salário para sobre-
viver. Já acumulei, ao longo da vida, uma
quantia razoável para o meu dia-a-dia."
O dinheiro do fundo é usado para ajudar
empregados e ex-empregados da com-
panhia. "Se alguém da família JetBlue
tem algum problema de saúde, corno
um câncer, nós pagamos o hospital. Se
está passando dificuldades e precisa de
ajuda para cuidar dos filhos, nós provi-
denciamos o serviço", afirma. O pacote
de benefícios aos funcionários ainda
inclui um plano que dá desconto na com-
pra de ações da empresa e participação
nos lucros. Esta é outra característica do
empresário: distribuir riquezas, virtude
que ele credita à sua formação religiosa
e à sua experiência como missionário
no Brasil, quando diz que viu de perto
muita pobreza, nas favelas do Nordeste.

"Não é difícil entender por que os
funcionários da JetBlue levam tão a sé-
rio a filosofia de vestir a camisa", afirma
Wynbrandt. "Eles agem como donos
da empresa." Neeleman, por sua vez,
age corno urn funcionário comum. Pelo
menos urna vez por mês, acompanha
um dos vôos da JetBlue, serve os tradi-
cionais snacks e refrigerantes aos pas-
sageiros, conversa com cada um deles,
anota todas as observações em um
bloquinho e, ao final da viagem, ajuda
na limpeza interna da aeronave. Na
JetBlue, são os próprios comissários
que se encarregam de deixar tudo em
ordem para o próximo vôo. A empre-
sa não utiliza serviços terceirizados
de limpeza. Isso diminui o tempo de
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permanência da aeronave no solo e,
claro, reduz custos, uma das obses-
sões da companhia. Cada vez que Ne-
eleman trabalha como comissário,
numa viagem de ida e volta, ele com-
pleta dez horas de serviço aos passa-
geiros e interação com os empregados.

Não causa surpresa que o estudo
anual de qualidade no setor aéreo, ba-
seado em dados do Departamento de
Transporte Norte-americano, coloque
a JetBlue no topo do ranking de aten-
dimento ao consumidor. "Se os fun-
cionários vêem o presidente servindo
snacks e ajudando a etiquetar bagagem,
eles se sentem bem. E vão dar algo
mais à empresa", afirma o empresário.
Gary Neeleman, seu pai, lembra-se
da reação de um amigo da família a
primeira vez que viu o jovem Neele-
man entrar no avião, verificar o esta-
do das poltronas c fiscalizar a limpeza
do chão e dos banheiros da aeronave.
Disse o amigo: "Se o garoto sentar na
poltrona do piloto, eu vou embora".

11 DE SETEMBRO
Neeleman já passou por momentos

complicados. Em 2001, quase doís anos
depoisde lançar a JetBlue, a companhia
aérea crescia cm ritmo acelerado e esta-
va pronta para testar sua popularidade

abrindo ações na Bolsa de Valores de
Nova York. Em Wall Street, especialis-
tas do banco de investimento Morgan
Stanley esperavam arrecadar USS 1.50
milhões de dólares com a negociação. Só
não contavam com o imponderável. Pas-
sava das 9 horas da manhã no dia 11 de
setembro e Neeleman esperava uma li-
gação de Wall Street numa mesa de con-
ferência no quartel-general da empresa,
no bairro do Queens, em Nova York.
De repente, um funcionário entrou na
sala e deu a notícia: "Um avião acertou
o World Tradc Center". Neeleman ligou
a televisão a tempo de ver o segundo
avião chocando-se contra a torre. "Onde
estão nossas aeronaves?", disparou.

Depois de se certificar de que seus
funcionários e passageiros estavam a
salvo, uma dúvida não saía de sua ca-
beça: quem vai querer voar após essa
tragédia? A operação de IPO, é claro,
foi abortada. Ainda no escritório, o em-
presário começou a enumerar num pa-
pel os motivos pelos quais as pessoas
não gostariam de viajar novamente. O
que mais o preocupava era o medo dos
passageiros. Quem entraria num avião
sabendo que a qualquer momento um
terrorista poderia arrombar a cabinc
dos pilotos? Quando chegou em casa,
teve dificuldades para dormir. Naquela

noite, começou a traçar um plano para
recuperar a confiança do mercado e,
principalmente, de seus clientes. A so-
lução imaginada pelo empresário era
ter portas à prova de balas nas cabines
c câmeras de segurança no avião. Um
mês depois dos atentados, a JetBlue con-
seguiu aprovação para instalar os itens
de segurança. Foi a primeira compa-
nhia aérea do mundo a conseguir isso.

As conseqüências dos atentados
para a i ndústria de avi ação são conhe-
cidas. As grandes companhias aéreas
americanas registraram prejuízos re-
cordes durante 2001 e 2002. Quatro
delas entraram com pedido de falência.
Na contramão, a JetBlue teve lucro de
USS 38,5 milhões cm 2001 e US$ 54,9
milhões no ano seguinte. No dia 11 de
abril de 2002, exatamente seis meses
depois dos atentados, a JetBlue voltou
à bolsa. Com uma diferença: dessa vez,
vendeu 6,7 milhões de ações da empre-
sa a USS 27 dólares cada. O resultado?
Cerca de US$ 200 milhões, 33% mais
do que o previsto antes dos atentados.
Após o IPO, Neeleman ficou com algo
em torno de 5% das ações da JetBlue.

Seis anos depois, no dia 14 de feve-
reiro de 2007, em plena comemoração
do Dia dos Namorados nos Estados
Unidos, a JclBlue enfrentou novos pró-



blemas. Entrou em parafuso, dessa vez,
ao vcr-se impedida de voar devido a
uma tempestade que criou urna cama-
da de gelo de 5 centímetros cobrindo a
pista do aeroporto JFK. Houve mais de
mil cancelamentos e atrasos em massa.
Um avião da companhia tentou decolar,
não conseguiu e permaneceu na pista.
Para piorar o cenário, os equipamen-
tos aeroportuários de resgate estavam
congelados, e o sistema de comunicação
entre a aeronave e as autoridades no ae-
roporto simplesmente não funcionava.
O avião ficou parado durante 11 longas
horas na pista, com todos os passagei-
ros dentro, isolados do mundo externo.

A JetBlue errou feio ao tentar voar.
Era o primeiro grande arranhão na
imagem da queridinha da América,
em sua curta história de sete anos na
aviação. Neeleman, então, destituiu-se
do cargo de CEO, foi para o conselho de
administração e fez questão, ainda, de ir
a público pedir desculpas pelo inciden-
te. A estratégia incluiu visitas freqüen-
tes a programas de entrevistas na TV e
até mesmo a gravação de urn vídeo no
YouTube eni que ele assumiu o compro-
misso de não repetir atos como aquele
do Dia dos Namorados. O empresário
também lançou urna cartilha de direitos
do consumidor, estabelecendo valores

a ser pagos aos passageiros em caso de
atraso, cancelamento ou overbooking. Os
lucros e as venda? de 2007 da JetBlue
mostram que os americanos aceitaram
o pedido de desculpas de Neeleman.

A CÉLULA PAULISTA
A operação Brasil do fundador da

JetBlue teve início num escritório im-
provisado na casa de Gianfranco Be-
ting, no bairro do Morurnbi, em São
Paulo, que Neeleman chama de "a célu-
la". Gianfranco, filho do jornalista Joel-
mir Beting, é um estudioso do setor de
aviação comercial e chegou a ocupar o
cargo de diretor de marketing da extin-
ta Transbrasil. Terá o mesmo posto na
nova companhia de Neeleman. Da casa
dele, a dupla mapeou o mercado bra-
sileiro, definiu o plano de vôo da nova
companhia e começou a listar pessoas
que deveriam ser procuradas para que
o projeto decolasse. Neeleman visitou
algumas empresas aéreas e tomou in-
formações de outras tantas, atrás de
algum bom negócio que pudesse encur-
tar o caminho para sua estréia no Brasil.
Esteve, por exemplo, na BR A, mas as-
sustou-se com o passivo da companhia.
Também andou espiando o que sobrou
da Vasp e estudou a TAF (Transportes
Aéreos Fortaleza), empresa que come-

çou com vôos charter e hoje opera nas
linhas regulares. As visitas serviram
para que ele reforçasse ainda mais seu
desejo inicial de começar uma empresa
do zero. No dia 27 de fevereiro, o dono da
JetBlue fez, então, sua primeira aparição
na Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac). Encontrou-se com a presidente,
Solange Vieira, e o diretor Alexandre
de Sarros para uma conversa informal
sobre o mercado brasileiro. Quinze dias
depois, entrava com pedido formal para
a criação da nova companhia aérea.

Em todas as reuniões de negócios re-
alizadas no circuito São Paulo-Brasília,
Neeleman fez questão de levar o irmão
Mark, de 29 anos, já confirmado como
um dos executivos da nova companhia.
De malas prontas para o Brasil, Mark
será o representante fixo do clã no país,
já que o fundador da JetBlue não poderá
estar a todo momento em São Paulo, em
virtude dos compromissos nos Estados
Unidos. Outro que já acertou com Neele-
man foi Miguel Dau, presidente da Flex,
empresa que surgiu da cisão da Varig
com a Nordeste. Assumirá o posto de
COO, (CHiefOperatingOfficer) e deve tocar
o dia-a-dia da companhia. NizanGuana-
es, da agencia África, cuidará da publici-
dade. "Estou montando um supertime",
afirma Neeleman. Aoperaçãobrasileira
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começará com 400 funcionários e pode

atingir 6 mil, quando a frota de 76 aerona-
ves estiver completa. E quem vai ser o pre-
sidente da empresa? "Eu", responde Nee-
leman. O nome da nova companhia não
deverá ser Samba, como foi divulgado
recentemente no Brasil. Haverá um site,
com o domínio www.voceescollie.com.
br, onde os brasileiros poderão dar suges-
tões para o batismo da empresa. O autor

do nome escolhido pela equipe de Neelc-
man terá passagem de graça -- para ele e
um acompanhante - pelo resto da vida.

Os executivos da Anac e mesmo o

ministro da Defesa, Nelson Jobim, estão
animados com a possibilidade de ter,
enfim, um terceiro concorrente de peso
na aviação nacional. As autoridades em
Brasília ficaram profundamente decep-
cionadas com o destino da BRA e mes-
mo com o desempenho da OceanAír, a

empresa que surgiu com a promessa de
trazer novos ares à aviação doméstica,
mas que não consegue passar de 4% de
participação do mercado. O quadro do
setor é bem fácil de entender: TAM e Gol
(incluindo sua coligada Varig) tem mais
de 90% do mercado, e o resto é apenas

um punhado de companhias regionais
disputando migalhas. Não é, definiti-
vamente, o modelo que mais agrada ao
governo. Quem também anda cheia de

expectativa com a nova companhia é a
Embraer. Após anos ouvindo a história
de que não tinha uni produto adaptado
ao seu próprio país, a fabricante final-
mente coloca seus aviões numa empre-
sa aérea nacional. "Isso pode abrir um

bom mercado para nossa empresa e

todo o país. Dados da Anac revelam que

80% dos vôos no Brasil estão concentra-
dos em dez aeroportos. A estratégia das
empresas é operar aviões de grande por-
te, lotados com passageiros para vários

destinos, o que reduz o custo por assen-
to das aeronaves. Esse modelo, porém,
limita a freqüência de vôos para cidades
importantes do país. Em 83% das rotas,
há apenas uni vôo diário. E, em muitas
delas, o pinga-pinga dos trajetos chega a
ser irritante. Para ir de Fortaleza a Ma-
naus, por exemplo, o passageiro poderá
encarar até três conexões. De Vitória a

Natal, há aeronaves que chegam a fa-
zer quatro baldeações antes da última
aterrissagem. Neeleman tem, portanto,
um mercado enorme a explorar, não só
entre pequenos municípios mas tam-

bém entre importantes capitais do país.
Os ventos são favoráveis à aviação.

Estudos da Organização da Aviação
Civil Internacional mostram que para

cada ponto percentual de crescimento
do produto interno bruto de um país, a
demanda pelo transporte aéreo cresce
entre 1,6% e 1,8%. O setor aéreo brasi-

leiro transportou, em 2007,44,5 mi-
lhões de passageiros, e as projeções do
PIB para este ano apontam para um
aumento de 4,5%. Significa dizer que
se Neeleman fosse estrear em 2008,

descentralizar a aviação doméstica", diz
Alcx Glock, diretor de vendas e marke-
ting da Embraer para a América Latina.

VENTO A FAVOR
Hoje, as companhias preferem usar

os maiores bubs - São Paulo, Rio ou Belo

Horizonte - para disparar conexões por

Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 14, p. 122-130, abr. 2008.




