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David Neeleman, que tem no cur-
rículo a criação de quatro compa-
nhias aéreas e é o atual coman-
dante da Azul Linhas Aéreas foi 
convidado a participar do proces-
so de privatização da Transportes 
Aéreos de Portugal, a TAP. Segun-
do o próprio empresário, ele foi 
procurado por um emissário do 
governo brasileiro que estaria dis-
posto a apoiar eventuais interesa-
dosnaTap. "Nós não aceitamos o 
negócio porque não queremos 
dor de cabeça", disse Neeleman 
que evitou dar detalhes sobre 
quem foi o enviado do Planalto. 

Segundo fontes do setor, o go-
verno brasileiro estaria interes-
sado em ajudar a Tap a conse-
guir um comprador local e que 
o BNDES disponibilizaria finan-
ciamentos caso uma brasileira 
se interessasse no processo de li-
citação da aérea portuguesa. 
Procurado, o BNDES disse que 
não comentaria o assunto., 

A missão de vender a compa-

nhia portuguesa para um grupo 
nacional virou assunto urgente 
desde o encontro do primeiro-
ministro português, Pedro Pas-
sos Coelho e a presidenta Dilma 
Rousseff, em outubro. 

As autoridades portuguesas 
têm feito campanha aberta para 
vender a empresa a brasileiros. A 
ideia, já manifestada publicamen-
te pelo presidente da Tap, o brasi-
leiro Fernando Pinto, é proteger 
a permanência das atividades em 
Lisboa, centro de operações da 
Tap. Caso uma empresa europeia 
arremate a aérea, Lisboa poderia 
deixar de ser um centro de cone-
xões na malha aérea portuguesa. 

Segundo apurou o BRASIL ECO-
NÔMICO, o desinteresse de Neele-
man tem uma boa explicação: 
falta de caixa. O executivo alega 
que os números da Azul vão bem 
e não seguem o rumo de baixa 
apresentado pela concorrência. 
Não é essa a percepção do merca-
do que dá conta de que a empre-
sa, de capital fechado, teria um 
prejuízo contábil relevante. 

Apesar de dispensar a aproxi-

mação com a Tap, Neeleman ga-
rantiu que a Azul tem plano de 
crescimento, mas que isso será 
feito de forma orgânica e não 
por meio de aquisições e fusões. 
"Não posso dizer que nunca vai 
acontecer, mas, por enquanto, 
queremos crescer apenas com a 
nossa marca", disse. 

Especialista em casa 
Se a Azul quisesse embarcar na 
história da Tap teria, dentro de 
casa, um graduado especialista 
para auxiliar nos contatos com 
Brasüia: o ex-presidente do Ban-
co Central, Henrique Meirelles, 
que desde março integra o con-
selho de administração da com-
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panhia. Mas ela não foi a única 
na lista de consultadas para a 
compra da Tap. Segundo fontes, 
Tam e Gol também foram sonda-
das. Porém, o atual desempe-
nho das duas e o processo de fu-
são em andamento entre Tam e 
Lan, não fazem delas uma boa 
opção no momento. Segundo 
fontes do setor, a Tap estaria es-
tudando partir para a negocia-
ção com empresas de fora do 
segmento de aviação no Brasil. 

A Tap é interessante para o 
mercado nacional por deter 30% 
dos voos do Brasil à Europa, se-
gundo dados da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac). A em-
presa é a estrangeira com mais 
destinos no Brasil, que respon-
deu por 26% do faturamento de 
€ 2,5 bilhões de 2011. A Tap, que 
preferiu não se pronunciar so-
bre os contatos com a Azul, co-
leciona supostos interessados 
na empresa. A espanhola Ibé-
ria parece estar um passo a 
frente na disputa, mas a rixa 
entre Espanha e Portugal - po-
de dificultar o negócio. • 

Azul é a quarta empresa aérea criada por David Neeleman: executivo planeja novas rotas, frota maior e contratação de funcionário: 
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 16.
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