
ARELAÇÃO DE DAVID NEELEMAN
com o Brasil é antiga. Ele nasceu
em São Paulo, em 1959, filho de

um jornalista americano que trabalhava
no país como correspondente da agência
de notícias UPI. Por isso, tem direito ao
passaporte brasileiro. Criado no Estado
de Utah, centro da religião mormon nos
Estados Unidos, Neeleman retornou ao
Brasil dos 18 aos 20 anos, como mis-
sionário de sua igreja. Agora, aos 48, o
passaporte brasileiro vai lhe servir para
outra missão: comandar uma nova
companhia aérea - atividade que a lei
brasileira veda a estrangeiros -, apta a
competir com as líderes Gol e TAM.

O perfil inovador de Neeleman faz de
sua entrada no confuso cenário da avia-
ção brasileira uma oportunidade para o
consumidor. Ele foi um dos responsáveis
pela ascensão das companhias aéreas de
baixo custo, uma das maiores revolu-
ções da história da aviação comercial.
Sua nova empresa - ainda sem nome
- comprará 36 jatos de médio porte
da Embraer, por um total de US$ 1,4
bilhão. Na apresentação à
imprensa, na quinta-fei-
ra passada, em São Paulo,
Neeleman mostrou seu
tino para o marketing. O
nome da nova empresa será
escolhido por meio de uma
votação na internet, até 14
de abril. O ganhador terá
direito a passagens grátis
pelo resto da vida. Os in-
ternautas também poderão

palpitar sobre detalhes como o uniforme
das aeromoças e a pintura das aeronaves.

Neeleman deu a entender que sua
empresa oferecerá passagens a preços
mais baixos que as concorrentes, com
mais conforto. Os aviões terão telas de
cristal líquido individuais em todos os
assentos - com programas ao vivo, como
novelas e jogos de futebol - e fileiras de
apenas dois assentos, em vez de três, para
aumentar o espaço entre as poltronas.
"No Brasil, pagam-se 50% a mais por
milha voada que nos Estados Unidos",
afirmou. "É um país que precisa de mais
concorrência." O histórico mostra que é
bom levar Neeleman a sério. Ele foi um
dos pioneiros na adoção de custo baixo
e tarifas baixas, modelo conhecido como
"low cost, low fare" e hoje adotado por
companhias aéreas do mundo inteiro.

A idéia desse modelo é reduzir drasti-
camente as despesas - operando em ae-
roportos alternativos, por exemplo - para
oferecer passagens a preços imbatíveis.
Em 1984, Neeleman fundou sua primeira
empresa, a Morris Air. Sua empreitada

mais bem-sucedida foi a
JetBlue. Criada em 1999, ela
se tornou uma referência de
companhia de tarifa baixa.
Em meio à crise mundial
do setor desencadeada pe-
los atentados terroristas de
setembro de 2001, a JetBlue
foi uma das poucas empre-
sas aéreas a apresentar lucro
- mais de US$ 100 milhões
em 2003. Neeleman se tor-

nou conhecido pelo estilo de gestão
próximo dos subordinados. Uma vez
por semana, embarcava num dos vôos
de sua empresa e ajudava as aeromoças
em tarefas como limpar os assentos dos
aviões. A prática foi, segundo ele, influen-
ciada pela experiência de missionário nas
favelas do Rio de Janeiro e no Nordeste.

Nos Últimos três anos, Neeleman
e a JetBlue enfrentaram uma série de cri-
ses. A concorrência maior, o aumento do
preço dos combustíveis e os erros admi-
nistrativos levaram a empresa, em 2005,
a anunciar pela primeira vez um prejuízo.
Em fevereiro do ano passado, as nevascas
nos Estados Unidos obrigaram a JetBlue
a cancelar 1.700 vôos em apenas uma
semana. O mau tempo, em tese, afetaria
todas as empresas da mesma forma. Mas
falhas na gestão da JetBlue fizeram com
que ela sofresse mais. O prejuízo passou



dos US$ 20 milhões. Neeleman chegou a
publicar um vídeo no YouTube pedindo
desculpas aos passageiros. Em maio, foi
afastado do cargo de principal executi-
vo. Ainda manteve o posto simbólico de
"chairman", mas aos poucos está venden-
do os 7 milhões de ações da JetBlue que
detém, a um ritmo de 100 mil ações por
mês. Cogita-se que Neeleman pode se
afastar completamente da JetBlue para se

dedicar à aventura brasileira. Seria mais
uma chance para ele provar que ainda
pode ser inovador.

Corriam rumores de que Neeleman
planejava um empreendimento no Bra-
sil havia alguns meses. Eles aumentaram
há duas semanas, quando se noticiou o
interesse do empresário em comprar
aviões da Embraer. Sites especializados
especularam que o magnata britânico

Richard Branson, dono da Virgin, outra
companhia aérea de tarifas baixas, seria
sócio de Neeleman no projeto. Neeleman
não revelou o nome de seus parceiros.

A empresa deverá começar a operar
em 2009, inicialmente com três aviões.
A intenção é chegar a 76 aeronaves.
Além das 36 cuja compra já foi anunciada,
Neeleman tem a opção de compra de
mais 40 da Embraer. É cedo para avaliar
o impacto que a nova companhia terá em
um ambiente dominado por apenas duas
empresas: TAM e Gol. Ironicamente, uma
delas, a Gol, nasceu com o mesmo perfil
da JetBlue, oferecendo preços bem mais
atraentes que as já estabelecidas Varig e
TAM. À medida que ganhou mercado, a
Gol mudou de perfil, aproximando-se do
modelo das companhias convencionais.
Com isso, abriu uma oportunidade para
que Neeleman desse um novo uso a seu
passaporte brasileiro.
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