
DAVID NEELEMAN, fundador da com-
panhia aérea americana de tarifas de
baixo custo JetBlue, tinha 6 anos
quando saiu do Brasil, levado de volta
para os Estados Unidos pelo pai, que
tinha acabado seu trabalho de corres-
pondente jornalístico na" América do
Sul. Quarenta e dois anos mais tarde,
ele volta com uma missão bem defi-
nida - trazer para o Brasil o modelo de
aviação que reinventou o mercado
americano. Apoiado pela segunda
maior capitalização já vista no mundo
para a criação de uma empresa aérea —
USS 150 milhões -, Neeleman chega
decidido a atrair os 150 milhões de
passageiros que ainda utilizam ônibus
nas viagens interestaduais pelo País.

O empresário afirmou, durante a
coletiva de lançamento da empresa em
São Paulo, que uma análise do tama-
nho do PIB do Brasil, em comparação

ao número de viagens aéreas, mostrou
que há espaço por aqui para um mer-
cado três ou quatro vezes maior do que
o que existe hoje. Na sua fala, nada in-
dica que a nova empresa - que lançou
um concurso para escolher seu nome -
vá entrar numa competição acirrada
pelos mercados conquistados pela Gol
e pela Tam. Mas não há quem duvide
de suas intenções de balançar o market
share das duas grandes companhias
brasileiras que hoje são responsáveis
por mais de 90% da aviação comercial
no Brasil.

Soltando algumas alfinetadas no
modelo atual de operação das aéreas
brasileiras, Neeleman afirma que sua
empresa vai trazer diferenciais impor-
tantes para que ela consiga se tornar
uma importante participante no mer-
cado. Entre eles, um exemplar geren-
ciamento de tarifas, que fará com que

a companhia consiga vôos muito mais
baratos do que a concorrência, em-
bora o empresário saiba que isso não
vai ser possível em todas as tarifas da
companhia. A grande inovação, se-
gundo ele, é que o intervalo entre a
passagem mais barata e a mais cara
será maior do que as diferenças prati-
cadas hoje por Gol e Tam.

Mas o preço não será o único
trunfo que Neeleman traz ao País. Seus
aviões são conhecidos nos EUA por
reunirem um mix de conforto pouco
conhecido em companhias aéreas de
baixo custo - televisões individuais,
mais espaço entre os assentos e poltro-
nas de couro. A mordomia não pára
por aí — para muitos passageiros, a
grande novidade será o foco da em-
presa em vôos diretos entre capitais
periféricas ou cidades menores, sem
as chamadas conexões em hubs, aero-
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portos que concentram a maior parte
da distribuição de vôos em um país.

O segredo para realizar os objeti-
vos da empresa é o avião escolhido,
considerado por Neeleman a aero-
nave mais adequada para o mercado
brasileiro. Enquanto os Embraer 195
da nova empresa terão 118 assentos,
os Boeings e Airbus usados por Gol e
Tam, respectivamente, têm no mí-
nimo 140 poltronas e um máximo
de cerca de 180. Com aviões meno-
res, a nova companhia poderá fazer
rotas diretas com uma demanda não
tão elevada, sem precisar concentrar
tráfego nos principais aeroportos.
Com essa estratégia, a nova empresa
aérea se torna também a primeira a
voar com aeronaves Embraer no mer-
cado brasileiro.

Neelemãn começa pequeno, com
três aviões em operação, mas sua frota
será reforçada com um avião por mês
até que se completem 36. Indício
claro de que o empresário vem para
incomodar, não só Tam e Gol como
também o mercado de aviação regio-
nal, que hoje tem na Trip Linhas Aé-
reas o seu maior expoente, com 63%
do mercado.

Desafios
Mas a vida da terceira empresa não será
tão fácil, é o que diz o consultor em
aviação, Paulo Bittencourt Sampaio.
"Tam e Gol estão muito bem estabeleci-
das, com situação financeira sólida e
frotas moderníssimas. Por isso não se
impressione com essas novas rotas pro-
metidas por Neelemãn, porque, com
certeza, as outras empresas vão come-
çar a oferecê-las também. Quem já
não está fazendo hoje não faz por co-
modismo, porque, apesar de ser ruim
para o passageiro, é bom para a em-
presa." Bittencourt também lembra
que, apesar de ter os mesmos objeti-
vos da Gol — que entrou no mercado
como uma empresa low cost/low fare
e cresceu exponencialmente nos seus
primeiros anos —, a nova companhia
vai deparar com um cenário comple-
tamente diferente do encontrado pela
família Constantino em 2001.

No início da década, o Brasil vinha

de um início de flexibilização do mer-
cado aéreo, que até a década de 90 era
gerido e controlado exclusivamente
pelo Departamento de Aviação Civil, o
DAC, subordinado ao Ministério da Ae-
ronáutica. O Estado protegia as empre-
sas aéreas porque entendia que se tra-

rnundo Lima, especialista em aviação
de baixo custo. O resultado era um
mercado de aviação comercial pouco
preocupado com a competitividade de
seus serviços e tarifas.

Com a gradual diminuição do con-
trole governamental sobre a aviação ci-

tava de um setor estratégico para a
segurança e o posicionamento de um
país. Era o DAC que determinava
quando e onde novas empresas pode-
riam ser formadas, o tamanho e a com-
posição da frota de cada aérea, e até
mesrno a estrutura tarifária e os níveis
tarifários para cada rota doméstica.

"A regulamentação do DAC sobre a
capacidade das empresas e a entrada de-
las em novas rotas, e até mesmo sobre a

criação de novas, colaboraram para
manter as companhias aéreas ineficien-
tes no mercado brasileiro, mesmo que
à custa dos passageiros. O governo
controlava tudo e o mercado era total-
mente estável", lembra Júlio Segis-

Atual modelo de

concorrência no vil a partir da década
Brasil beneficia de 90, empresas como
os passageiros? a Tam, que só tinham

autorização para ope-
rar em rotas regionais, passaram a ter
flexibilidade para expandir seus negó-
cios e atuar em rotas principais, domi-
nadas pelas grandes da época -Vasp,
Transbrasil e Varig. E é também nesse
contexto que surge a Gol.

Planejada em urn dos maiores gru-
pos de transporte rodoviário do Brasil,
e com investimentos iniciais em torno
de RS 24 milhões, a empresa fez voar
mais de l milhão de passageiros em
seus seis primeiros meses de vida, de
janeiro a julho de 200 l, considerado
um dos piores anos para o transporte
aéreo brasileiro. Para Júlio Lima, o se-
tor só entra em estado real de com-
petição com a chegada da Gol. "Sua
filosofia de operação com base nos
preceitos das empresas de baixo custo
e baixa tarifa puderam, de fato, dina-
mizar o mercado", afirma.

A Gol chegou no mercado com a
Transbrasil já agonizante e uma Vasp sen-
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sível a qualquer movimento mais com-
petitivo. A Transbrasil quebrou no
mesmo ano em que a Gol começou a
operar, e aVasp encerrou suas atividades
em 2005. "Vasp,Transbrasil eVarig eram
medalhões de uma época em que o DAC
entendia que administrar a aviação era
proteger as companhias. A partir do mo-
mento em que houve liberdade tarifária

A convergência nos serviços foi
acompanhada também pela conver-
gência nos preços das passagens. Es-
pecialistas no mercado de aviação são
unânimes em dizer que a Gol perdeu a
sua característica de baixa tarifa desde
que se estabeleceu e ganhou market
share. Para André Castellini, econo-
mista especializado em aviação da

"Quando as empresas se consolidam,
elas se esquecem, da baixa tarifa."

No último ano, ambas as empresas
foram afetadas pelo caos aéreo que se
instalou nos aeroportos brasileiros. Para
piorar, grandes acidentes recentes man-
charam o currículo das companhias e
fizeram o mercado questionar não só o
modelo de aviação do governo, como

e aumento de competição, essas empre-
sas não resistiram", diz Bittencourt.

A partir dali começou a se confi-
gurar o duopólio a que o mercado de
aviação civil assiste hoje. AVarig ainda
conseguiu resistir por-mais alguns
anos, mas acabou cedendo aos novos
tempos de competição e, depois de
um período de recuperação judicial,
foi comprada pela Gol. "O que houve
dentro do mercado aerobrasileiro foi
uma convergência competitiva, onde
duas empresas passaram a dominar
mais de 90% do mercado. Mas é um
duopólio competitivo", acredita Mar-
celo Binder, professor da Fundação
Getulio Vargas de São Paulo. "Elas são
muito similares, são empresas opera-
cionalmente eficientes, com uma boa
gestão. O problema é que o mercado
ficou muito concentrado."

consultoria Bain & Company, o mo-
delo de low fare da Gol foi desenhado
para uma empresa que teria, no má-
ximo, 10% a 15% do mercado. "A
partir do momento que aumenta a sua
malha de atuação, você aumenta tam-
bém os custos", diz. "Você só conse-
gue ser eficiente quando é focado em
um mercado, e consegue alta ocupa-
ção de aviões."

Já o economista Júlio Lima vê uma
Gol ainda operando com baixo custo,
mas sem repassar a vantagem para o
consumidor. "Quando começou, a Gol
foi bastante agressiva, e teve um papel
fundamental na derrocada da Varig,
colocando seus aviões nas mesmas ro-
tas da concorrente a um preço muito
mais baixo. Mas foi só ela se estabili-
zar que os padrões de tarifa ficaram
mais altos." Bittencourt concorda.

também o modelo operacional delas. A
Gol fechou 2007 com um lucro lí-
quido 87% menor do que em 2006,
segundo a empresa, em decorrência da
compra da Varig.

Mas o balanço do ano também
mostra um aumento significativo dos
custos de operação da companhia. A
Tam também amargou um ano ruim
no mercado doméstico, e viu sua re-
ceita com passageiros recuar 6,4%. Para
compensar o mau tempo interno, a
companhia ampliou sua participação
no mercado internacional. Entre as aé-
reas brasileiras que operam vôos para o
exterior, a Tam alcançou market share
de 67,5% em 2007. Um ano antes, esse
índice era de 37,5%.

A compra da Varig pela Gol, por
US$ 275 milhões, chegou a ser vista
por muitos especialistas como o início



da perda de liderança da Tam no mer-
cado. Mas a aquisição ainda espera a
aprovação do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cadê), e não se
revelou um bom negócio neste pri-
meiro ano.

O objetivo primeiro da Gol, de
ampliar sua capilaridade internacional
com a compra da aérea, não foi atin-
gido. Ao contrário. A média de ocupa-
ção da Varig nos seus vôos internacio-
nais permaneceu a mesma no último
ano: 59%. A Gol, por exemplo, tem
77%, e a Tam, 80%. Nos últimos me-
ses, a Gol suspendeu os vôos daVarig
para Londres, Frankfurt, Rorna, Paris,
Madri e Cidade do México, e transfe-
riu suas próprias rotas para países da
América do Sul para a Varig. "A im-
pressão que me dá é que parece que a
Gol está à espera de alguma coisa para
saber se a empresa vai continuar", diz
Júlio Lima.

Experiência
Na opinião dele, ainda existem passi-
vos trabalhistas em outros países que
podem estar intimidando a Gol de dar
passos grandes com a subsidiária. Já
Bittencourt acredita numa desacelera-
ção daVarig provocada pela dificuldade
na aprovação da compra pelo Cadê.
"Enquanto o conselho não aprovar a
compra, a Gol não vai administrar bem
a Varig." Nem mesmo a estratégia co-
mentada por alguns economistas, de
que a Gol teria comprado a Varig para
fechar a porta de entrada do Brasil para
companhias internacionais, deu certo.

Neeleman chega ao Brasil conhe-
cendo bem todo este cenário atual do
mercado da aviação civil brasileira. Mas
há outros fatores que fundamentam a
decisão do empresário em investir 110
País. Estudos da Organização da Avia-
ção Civil Internacional mostram que,
para cada ponto percentual de cresci-
mento do PIB de um país, a demanda
pelo transporte aéreo cresce entre
l ,6% e 1,8%.

O setor aéreo brasileiro transpor-
tou, em 2007, 44,5 milhões de passa-
geiros, e as projeções do PIB para este
ano apontam para um aumento de
4,5%. Significa dizer que, se Neeleman

fosse estrear em 2008, encontraria
cerca de 3,6 milhões de indivíduos
querendo entrar pela primeira vez
num avião. A notícia ainda melhor para
a nova empresa é que o Brasil vem de-
safiando essa estatística. O volume de
passageiros por aqui cresce acima dos
padrões internacionais: 10% no ano
passado, o dobro do PIB.

Neeleman ainda possui expertise
em gerenciamento de crises. As gran-
des companhias aéreas americanas
amargaram prejuízos recordes entre

2001 e 2002 por causa dos atentados
de 11 de setembro. Já a JetBlue teve lu-
cro de US$ 38,5 milhões em 2001 e
USS 54,9 milhões em 2002. Mas,
ainda assim, Neeleman pode enfrentar
surpresas no Brasil. "Não podemos es-
perar demais desta nova companhia
nos próximos dois anos", diz Paulo
Bittencourt. "Ela vai começar pequena,
vai demorar um pouco para vermos a
sua capacidade de concorrer com a
Tam e a Gol."

lá o economista Marcelo Binder dá
como certo um abalo nos negócios do
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duopólio. "A entrada dele vai ser difí-
cil, mas ele tem competência e há bre-
chas para entrar no mercado." Brechas
até rnesmo nas rotas mais disputadas,
segundo ele. "A empresa vem com
uma aeronave de custo menor e vai ser
difícil a Gol conseguir diminuir seus
preços mais do que os que já vêm.
sendo praticados."

Equipe pronta
A empresa de Neeleman deve entrar em
operação no Brasil * partir de janeiro de
2009, mas a célula administrativa da
nova companhia já está em funciona-
mento. O empresário contratou um
time de experts brasileiros para cuidar,
junto com ele, dos negócios. Para a dire-
toria de marketing, ele chamou Gian-
franco Beting, filho do jornalista Joelmir
Beting e ex-diretor de marketing da
Transbrasil. Miguel Dau, presidente da
Flex, empresa que surgiu da cisão daVa-
rig com a Nordeste também já fechou
contrato com Neeleman. Assumirá o
posto de chief operating officer (COO)
e deve tocar o dia-a-dia da companhia.

Mas o cargo de presidente da em-
presa ficará com ele próprio, que aca-
bou de se afastar do conselho da Jet-
Blue para se dedicar integralmente ao
Brasil. A companhia aérea também já
começa com uma boa estratégia de
marketing, deixando para o consumi-
dor a escolha do nome para a empresa
- através do si te www.voceesco-
lhe.com,br. Quem emplacar o nome es-
colhido poderá voar de graça pelo resto
da vida pela companhia.

Conjecturas à parte, o que pode ser
dado como certo é que a entrada de
uma nova companhia no mercado só
trará benefícios aos consumidores, que
poderão escolher rotas com menos co-
nexões, horários mais diversificados e,
quem sabe, tarifas realmente mais bai-
xas. "O aumento da competição vai ser
altamente positivo para o usuário", diz
Paulo Bittencourt.

Vislumbrando isso, a Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac) tem dado
grande apoio para o surgimento da
empresa de Neeleman. "Eles vão rece-
ber incentivos grandes por aqui", acre-
dita o especialista.
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