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Desde que David Neeleman oficializou seu plano de constituir uma companhia aérea no Brasil, 
a curiosidade do mercado de aviação sobre o que se passa na mente do empresário americano 
só aumentou. Embora os detalhes do negócio ainda sejam escassos, é dado como certo que a 
frota da nova empresa será constituída por jatos da Embraer. E esse ponto em especial tem 
gerado debate. Entre executivos e especialistas do setor, há aqueles que acreditam que as 
aeronaves da fabricante nacional são um trunfo capaz de dar vazão a uma grande demanda 
reprimida. Há, por outro lado, os que duvidam do real tamanho dessa demanda desatendida e 
da possibilidade de uma malha aérea competitiva ser formatada com os aviões brasileiros.   
 
Neeleman, criador da JetBlue nos Estados Unidos, apresentou o projeto de sua companhia 
brasileira à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na quarta-feira. Em recente entrevista ao 
Valor, o ministro da Defesa Nelson Jobim afirmou que o empresário já comunicou ter um 
pedido de 60 jatos junto à Embraer. No Brasil, a fabricante produz uma linha de quatro tipos 
de jatos (Embraer 170, 175, 190 e 195) cujas capacidades variam de 70 a 122 assentos 
dependendo do equipamento. Segundo fontes do mercado, Neeleman já teria encomendado os 
aviões no modelo 190 (com capacidade de 98 a 114 lugares), o mesmo utilizado pela JetBlue. 
A Embraer não se pronuncia sobre o assunto, como é de praxe na indústria até que o próprio 
cliente faça o anúncio.   
 
Se o projeto de Neeleman se concretizar, sua companhia aérea será a única brasileira a utilizar 
os jatos da Embraer. Os defensores desses aviões afirmam que, devido ao seu tamanho, eles 
se encaixam em rotas que hoje não são atendidas nem pela aviação regional, que opera aviões 
com menos de 70 assentos e motores turboélice, e nem pelas companhias aéreas "troncais", 
como TAM, Gol e Varig, que operam com jatos de grande porte e hoje têm 95% do mercado. 
Os menores aviões utilizados pela Gol são os Boeings 737-300, com 141 lugares - serão 
substituídos este ano por modelos maiores - e os menores da TAM são os Airbus A319, com 
140 assentos.   
 
As ligações ideais para os jatos da Embraer seriam entre cidades de médio e grande porte a 
capitais ou mesmo vôos diretos entre capitais. Um executivo de uma das quatro maiores 
aéreas no país afirma ter estudado os aviões brasileiros por um ano. Ele acredita que o 
crescimento da economia vai impulsionar cada vez mais a demanda em cidades no interior dos 
estados, com tráfego suficiente para encher um avião de cem lugares mas não um Boeing e 
Airbus. Ou, mesmo que a demanda seja suficiente para um avião de grande porte, a vantagem 
de um jato menor é poder realizar mais freqüências ao longo do dia e dar mais opções de 
horário aos passageiros. Além disso, afirma, os aviões da Embraer podem operar em 
aeroportos secundários porque necessitam de menos infra-estrutura.   
 
Outra possibilidade de uso dos aviões da Embraer seria nas rotas entre capitais, como Porto 
Alegre-Belo Horizonte ou Goiânia-Salvador. Hoje, empresas como TAM e Gol oferecem essas 
ligações por meio de conexões em aeroportos de grande movimento - chamados de "hubs" -, 
como o de Brasília e o de Congonhas. Como elas operam aviões maiores, precisam concentrar 
tráfego nesses centros para conseguir encher as poltronas. Uma operação com aviões menores 
permitiria, na visão de especialistas, a criação de um modelo "overhub", em que os vôos não 
sejam interrompidos por escalas ou conexões em aeroportos centrais. É justamente a 
possibilidade de fazer mais vôos diretos e, portanto, oferecer um serviço melhor ao 
passageiro, que daria uma vantagem competitiva para a companhia de David Neeleman. Foi 
essa estratégia que ele usou para crescer nos Estados Unidos. Em 2007, a JetBlue obteve 90% 
de sua receita com vôos diretos. Ela opera 104 Airbus A320 nas rotas de maior tráfego e 30 
Embraer 190 nos mercados médios.   
 
Outras empresas estudam novas configurações para a malha brasileira. Em junho passado, a 
BRA anunciou um pedido de 40 jatos do modelo 195 da Embraer para explorar o tráfego em 
novas rotas. Em novembro, porém, a companhia entrou em recuperação judicial e suspendeu 
os planos. Recentemente, a WebJet anunciou que fará vôos diretos ligando capitais do Centro-
Oeste ao Sul e ao Nordeste. A companhia enxerga possibilidade de cada vez mais 



descentralizar a malha e criar alternativas para os aeroportos mais congestionados. A própria 
Gol já explora algumas rotas diretas menos convencionais, como Presidente Prudente (SP) - 
Cuiabá.   
 
Para outros especialistas, no entanto, o crescimento da demanda não deverá ser grande o 
suficiente para justificar operações no modelo "overhub" - ao menos no curto prazo. Um ex-
executivo do alto escalão da TAM afirma que há apenas seis capitais geradoras de fluxo aéreo 
significativo: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. 
Segundo ele, essa concentração inviabiliza vôos que não passam por esses centros para captar 
passageiros.   
 
Outro argumento contrário ao uso dos Embraer é o custo. Embora a hora de vôo do jato 
brasileiro custe menos do que a hora de um jato maior, o gasto por cada assento é superior. 
Em outras palavras, TAM e Gol conseguiriam diluir melhor os custos porque podem vender 
mais passagens num vôo. Conseqüentemente, podem oferecer tarifas mais baixas. Para o 
presidente de uma empresa aérea regional, as duas líderes concentram tanto mercado que 
conseguem fazer ataques "cirúrgicos" às concorrentes - isto significa baixar muito o preço em 
determinadas rotas e compensar a perda com a receita de outros trechos. Por causa dessa 
questão, uma fonte da indústria aeronáutica acredita que a empresa de Neeleman no Brasil 
comprará também aviões maiores para usar em rotas de alta densidade.   
 
Uma avaliação corrente entre os especialistas é que o empresário americano conseguiria frear 
ataques pontuais de TAM e Gol se formasse uma frota significativa em pouco tempo e criasse 
várias rotas rapidamente. Há duas grandes dificuldades para isso: a demora natural na 
entrega de aeronaves diante de um mercado muito aquecido e a escassez de pilotos 
habilitados, especialmente para os jatos da Embraer.   
 
Por hora, enquanto pairam no ar as incertezas sobre os planos de Neeleman, ninguém duvida 
de uma coisa apenas: o empreendedor americano é esperto o suficiente para resolver as 
equações do mercado brasileiro. 
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