
 
Azul prepara-se para nova guerra tarifária 
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A Azul Linhas Aéreas, que alçou o posto de quarta maior companhia aérea brasileira em menos 
de um ano, em 30 dias vai lançar um produto voltado para a nova classe média e em até cinco 
anos quer iniciar operações na América do Sul. Quem revela os planos da empresa é o 
fundador e presidente do conselho de administração da Azul, David Neeleman, que já separou 
25% da receita prevista para este ano para enfrentar uma nova guerra tarifária. 
 
Na terça-feira, durante reunião com diretores da Azul, Neeleman deu mais um sinal de como 
pretende incomodar a concorrência. Decidiu ampliar de 30 para 60 dias o prazo de validade de 
um produto, que nasceu na americana JeBlue, fundada por ele há 10 anos. Por R$ 899, o 
passageiro pode viajar em dois meses quantas vezes quiser entre os 17 destinos atendidos 
pela Azul a partir de Campinas, a cidades como Rio e Salvador. 
 
"Eu falei ontem (terça-feira) na nossa reunião: o que aconteceria se a gente colocasse esse 
preço para 60 dias?", contou Neeleman. Em sua primeira versão, em outubro, o "passaporte" 
custava R$ 499 e permitia viagens por um mês. Em poucos dias, a cota total do produto, de 3 
mil unidades, foi vendida.  
 
O executivo nasceu no Brasil em 16 de outubro de 1959, quando seu pai era correspondente 
de uma agência de notícias em São Paulo. Voltou aos Estados Unidos com cinco anos de idade. 
Retornou ao Brasil, 13 anos depois, para ser missionário mórmon. Agora, Neeleman voa toda 
semana entre São Paulo e Connecticut, onde mora com esposa e 9 filhos.  
 
Na sede da companhia, em Alphaville, região metropolitana de São Paulo, Neeleman disse 
ontem ao Valor que a Azul está preparada para uma nova guerra tarifária em 2010 e que "não 
precisa de dinheiro". Disse que a Azul vai lucrar em 2010 e que terá o equivalente a mais de 
25% da receita no caixa.  
 
O executivo disse que recentemente investiu US$ 15 milhões na compra de um simulador de 
voo dos modelos Embraer 190 e 195, que fazem parte da frota da companhia. A meta é 
comprar o segundo equipamento quando a Azul tiver 40 aviões. Ontem, a empresa recebeu a 
15ª aeronave. Até o fim de 2010 serão 21 unidades, num investimento de US$ 250 milhões. A 
seguir, os principais trechos da entrevista. 
 
Valor: A aviação foi marcada no ano passado por uma guerra tarifária, que reduziu a 
lucratividade das empresas. Como será 2010? 
 
David Neeleman: Nós temos uma maneira de fazer nossas tarifas que a gente pode ganhar 
bastante lucro e encher nossos aviões. É a nossa maneira de fazer a segmentação para criar 
uma tarifa para a pessoa que pode comprar com mais antecedência. O que aconteceu durante 
essa guerra tarifária é que a segmentação desapareceu. Foi a coisa mais incrível que eu já vi, 
em 30 anos de aviação, o que TAM e Gol fizeram. Elas realmente sofreram bastante por causa 
disso. 
 
Valor: Teremos nova guerra tarifária em 2010? 
 
Neeleman: Sim! E a gente está preparado para isso. Agora estamos tendo lucro. Estamos 
felizes com isso. Mas se eles querem fazer [guerra tarifária], o prejuízo que eles vão sofrer 
com isso será muito maior que o nosso, pois são muito maiores que a gente. Espero que eles 
tenham aprendido alguma coisa com o que aconteceu durante esse tempo. 
 
Valor: Quanto a Azul tem em caixa? 
 
Neeleman: Tem bastante. Uma coisa muito boa para nós é que somos privados e temos o 
capital fechado. Então, não temos que dizer nada sobre o nosso resultado.  
 



Valor: E como esse dinheiro será usado? 
 
Neeleman: Para nos preparar para a guerra tarifária e preservar nossa posição no mercado. Se 
você é uma empresa de aviação, tem que ter pelo menos 25% da receita do ano no caixa. Nós 
teremos muito mais do que isso este ano. 
 
Valor: Desde quando a Azul tem lucro? 
 
Neeleman: A Azul não teve lucro no primeiro ano, mas temos previsto, se tudo acontecer 
como está acontecendo agora, que vamos ter lucro este ano. 
 
Valor: O senhor falou em preservar posição de mercado. Isso pode significar aquisições? 
 
Neeleman: Nunca falo nunca porque se eu falo nunca você pode dizer que sou mentiroso. Mas 
o nosso plano é crescer com o nosso produto, com as nossas aeronaves. 
 
Valor: A Webjet poderia ser um alvo? 
 
Neeleman: Acho que não. Tem reportagem dizendo que eles têm dívida de R$ 200 milhões. 
Não queremos essa dívida, não seria interessante para nós. Nunca digo nunca, mas acho 
difícil. 
 
Valor: A Azul vai entrar na corrida pela classe C? 
 
Neeleman: A gente vai entrar, mas uma coisa que vai ser bem diferente é que vai ser bem 
fácil e a gente não vai cobrar juros de 6% por mês.  
 
Valor: Vai ser uma parceria com bancos? 
 
Neeleman: Podemos fazer internamente, podemos fazer com bancos. Estamos estudando. 
Estou dando bronca no pessoal para fazer logo. Espero que daqui a 30 dias a gente lance 
alguma coisa. 
 
Valor: E como será o produto, pode ter 36 parcelas ou mais? 
 
Neeleman: Pode ser, mas a nossa tarifa média é de R$ 200 aí você vai pagar R$ 10 por mês, 
isso não faz sentido. Quando o responsável pelo crédito é a gente, talvez o passageiro possa 
pagar metade antes de viajar e o resto em 90 dias. 
 
Valor: Recentemente o fundo TPG comprou uma fatia na Azul. Como foi a negociação? 
 
Neeleman: Quando o TPG comprou, nossos acionistas tinham o direito de preferência. Mas eu 
pedi: deixa a TPG comprar a parte que eles querem porque eu os quero como acionistas. 
 
Valor: Qual foi o investimento? 
 
Neeleman: Eles compraram uns US$ 30 milhões, mas queriam comprar mais. 
 
Valor: Há negociações com outros investidores? 
 
Neeleman: Não precisamos mais. Já temos bastante dinheiro, estamos gerando caixa. Temos 
mais margem do que os concorrentes, considerando-se o nosso tamanho. 
 
Valor: A Azul pode voar ao exterior? 
 
Neeleman: Os aviões da Embraer são muito bons para operar voos na América do Sul. A 
gente pode fazer frequências a cidades que não voamos hoje. Mas tudo o que temos para 
fazer no Brasil tem prioridade sobre as coisas que a gente faria fora do país. 
 



Valor: Em quanto tempo a empresa pode voar para a América do Sul? 
 
Neeleman: Em três ou cinco anos. Talvez um 'voozinho' para Punta del Este durante uns três 
meses do ano. 
 
Valor: Planos de lançar ações em bolsa? 
 
Neeleman: Nós não precisamos de dinheiro. Quando se está na bolsa as coisas são muito 
mais complicadas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 fev. 2010, Empresas & Tecnologia p. B4. 
  
 
 


