
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



BASE MINEIRA 
Um dos principais 
hangares da Líder 
fica no Aeroporto da 
Pampulha, em Belo 
Horizonte. Lá, é feita 
parte da manutenção 
das 100 aeronaves 
da empresa 

em Miami. E lá que ele preten-
de se refugiar em abril do ano 
que vem, quando irá completar 
80 anos. "Conheço muita gente 
em Belo Horizonte, seria com-
plicado chamar todo mundo pa-
ra uma festa", diz. 

O PRIMEIRO AVIÃO 
O mineiro começou a pilotar aos 
17 anos, de acordo com ele, para 
fugir do serviço militar obriga-
tório. Apaixonou-se pela ativi-
dade e começou a trabalhar no 
Aeroclube de Belo Horizonte, 
que funcionava no Aeroporto 
Carlos Prates. Ficou lá durante 
dois anos e meio e, quando con-
seguiu sua licença como piloto 
profissional, descobriu que ga-
nharia mais no setor de táxi-aé-
reo do que ingressando no mer-
cado de aviação comercial. "Eu 
queria ganhar dinheiro, não im-
portava o tamanho do avião." 

Assumpção ficou três anos 
trabalhando como funcioná-
rio da Imperial, uma empresa 
de táxi-aéreo com sede em Be-
lo Horizonte. "Identifiquei al-
gumas fraquezas. Eram empre-
sas de pilotos empolgados com 
aviação, mas frágeis do ponto 
de vista administrativo", diz. 
Foi então que ele decidiu sair 
da companhia para trabalhar 
como piloto da Construtora A ut
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União. Como o avião ficava muito 
tempo parado no solo, Assump-
ção, então com 25 anos, decidiu 
fazer uma proposta ao patrão. 
Ele compraria o avião, e a empre-
sa contrataria os seus serviços 
quando precisasse, num forma-
to de terceirização — uma inova-
ção para a época. Assim, com par-
te do dinheiro que tinha guardado 
e parte em recursos financiados 
pelo Banco Nacional, Assumpção 
comprou o primeiro Cessna 170 e 
fundou a Líder em 1958. "Coloquei 
esse nome porque queria liderar o 
mercado", afirma. 

A Líder cresceu com a demanda 
das grandes empresas de cons-
trução e infraestrutura que preci-
savam acompanhar obras em lu-
gares em que o acesso por estra-
da era difícil. O comandante voou 
com as aeronaves Cessna várias 
vezes a Brasília, quando a Capital 
Federal era apenas um projeto. 
"A gente localizava a cidade pela 
poeira vermelha. Eu pousei quan-
do não havia nada lá." 

Em 1961, a empresa tinha uma 
frota de 12 aeronaves próprias e 
começava a operar com um bi-
motor Beechcraft D18S, uma ino-
vação para o mercado na época. 
A renovação dos aviões e o in-
vestimento permanente em no-
vas tecnologias na empresa sem-
pre foram uma estratégia para 

RAIO X 
da Líder 

Fundação: 
1958 
Sede: 

Belo Horizonte 
(MG) 

Faturamento 
em 2011 

R$ 697,7 milhões 
Previsão de 

crescimento para 
2012: 
9°/o 

Total de 
funcionários: 

2 mil 
Total de 

aeronaves: 
65 helicópteros 

e 35 aviões 

Assumpção. "A vida inteira o 
meu investimento foi só na Lí-
der", diz. Por isso, quando o mi-
neiro negociou a venda de 42,5% 
de participação do capital total 
da empresa para a companhia de 
serviços de helicóptero Bristow 
Group, em 2009, por US$ 174 mi-
lhões, uma parte foi uma remu-
neração para Assumpção e os 
herdeiros — a outra foi aumen-
to de capital na empresa. A com-
panhia americana ficou com di-
reito a uma cadeira no conse-
lho da Líder. Do lado da família, 
além de Assumpção, sua tercei-
ra filha, Jaqueline, também ocu-
pa uma vaga. 

Com um estilo de liderança 
que ele define como um che-
fe "que puxa, mas também em-
purra a equipe", o comandante 
diz que dois princípios sempre 
nortearam a sua gestão à fren-
te da Líder: o primeiro, prestar 
muita atenção à folha de paga-
mento. "Nunca atrasei um salá-
rio de funcionário." O segundo é 
o zelo permanente para com as 
dívidas: "Se há uma conta, tem 
de pagar e pronto". 

Com o fácil acesso ao financia-
mento bancário (Assumpção diz 
que sempre teve bom relaciona-
mento com Magalhães Pinto, do 
Banco Nacional, e com a famí-
lia Aguiar, do Bradesco, de quem 

US$200 
milhões será o 

investimento da 
Líder em novas 
aeronaves até 

2013. Só em 2012, 
serão gastos 

US$140 milhões 
em helicópteros 

A EXPECTATIVA 
DE U M 
CRESCIMENTO 
modesto da 
economia brasileira 
em 2012, que deve 
ficar entre 1,5% 
e 2 % , não deverá 
impedir o setor de 
aviação comercial 
de manter o ritmo 
de expansão dos 
últimos anos. A 
aviação executiva 
é o principal motor 
desse crescimento 
-ponto a favor da 
Líder.jáqueaárea 
responde por 35°/o 
do faturamento da 
empresa. 
Segundo Eduardo 
Marson, presidente 
da Associação 
Brasileira de 
Aviação Geral 
(ABAG), a aviação 
brasileira, em geral, 
cresce mais que 
a média mundial. 
A frota nacional 
de aviação 
executiva teve 
um crescimento 
de 6,4 % em 
2011 em relação 
ao ano anterior, 
considerando 
todos os tipos 
de aeronaves 
executivas. O 
destaque é a 
frota de jatos, 
que cresceu 
mais de 15%. 
No mercado de 
fretamento de 
helicópteros para 
exploração de 
petróleo offshore, 
o principal em 
receita para a Líder, 
as perspectivas 
também são de 
crescimento. 
"Esse mercado 
deve dobrar de 
tamanho nos 
próximos três 
anos", diz Marson. 
De acordo com ele, 
a frota atual é de 
100 unidades e a 
previsão é chegar a 
180 helicópteros 
até 2015. Além da 
Líder, as principais 
empresas que 
atuam nesse 
segmento são a 
BHS, de São Paulo, 
a OMNI, Sênior e 
Aeróleo, com sede 
no Rio de Janeiro. 
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chegou a adquirir uma pequena 
empresa de táxi-aéreo, a Costa do 
Sol, em 1972), a compra de novas 
aeronaves era uma operação fácil 
para a Líder. Houve um momento, 
no entanto, em que o comandante 
precisou dar um basta às dívidas. 
Era 1983, e o cenário de recessão 
pedia cautela. Uma circular emi-
tida pela divisão financeira da em-
presa advertiu: "Os próximos anos 
afiguram-nos como extremamen-
te difíceis financeiramente. Não 
poderemos, de maneira alguma, 
lançar mão de capital de tercei-
ros excessivamente", dizia o do-
cumento. Com as dívidas contabi-
lizadas em dólar, a empresa apre-
sentava prejuízo contábil. 

Da cabine de seus aviões, As-
sumpção estabeleceu uma rela-
ção privilegiada com nomes po-
derosos, não só empresários e 
banqueiros, mas também políti-
cos. Em sua sala, na sede da Líder, 
por exemplo, ele ostenta uma fo-
to ao lado do ex-presidente Jus-
celino Kubitschek. "Voamos pa-
ra todos os presidentes desde a 
campanha do Collor", diz. Para 
garantir que os clientes ilustres 
fossem bem atendidos, o próprio 
comandante costumava assumir 
alguns voos. Essa relação com o 
poder levou o nome de Assump-
ção a parar em um escândalo en-
volvendo a licitação para o Sis-
tema de Vigilância da Amazônia 
(Sivam), em 1995. O mineiro re-
presentava a empresa americana 
Raytheon no processo, que aca-
bou vencendo a concorrência pa-
ra fornecer o equipamento. Uma 
CPI foi instalada, mas nenhuma 
irregularidade foi comprovada. 

PILOTO ATENTO 
Assumpção pilotou 
aeronaves até 2007. 
Nessa época já havia 
deixado o comando 
da empresa Desde 
1998, faz parte 
do conselho de 
administração 

Petrobras. A estatal se preparava 
para prospecção e exploração de 
petróleo no território do Amapá. 
Vencida a disputa, quatro helicóp-
teros Sikorsky S-58T foram des-
tacados para atender o contrato. 
Hoje, 60% do faturamento da Lí-
der vem de contratos para esse 
tipo de serviço — além da esta-
tal brasileira, Shell e Statoil, duas 
multinacionais do ramo do petró-
leo, são as principais clientes da 
companhia. O restante da recei-
ta vem das áreas de aviação exe-
cutiva, táxi-aéreo e manutenção 
e venda de aeronaves. 

Não à toa, até 2013 a empresa 
vai desembolsar US$ 200 milhões 

para a compra de aeronaves. O 
plano de investimentos prevê 
US$ 140 milhões para cinco helicóp-
teros em 2012. Assumpção tam-
bém está animado com o come-
ço de operação de um novo simu-
lador de voo, por US$ 10 milhões. 
Ele conta, entusiasmado, que será 
o primeiro do tipo no Brasil. A em-
presa poderá treinar aqui seus pi-
lotos, que hoje precisam viajar até 
os EUA, além de prestar o serviço 
para funcionários de outras com-
panhias. Otimista com o futuro da 
Líder, o comandante sorri ao fazer 
um balanço de seu legado: "Reali-
zei muito mais do que imaginava." 
Outros voos virão. 

A CHEGADA DOS 
HELICÓPTEROS 
O interesse do comandante por 
helicópteros vinha desde 1971, 
quando a maioria das aeronaves 
desse tipo estava a serviço das For-
ças Armadas no Brasil. Em 1972, a 
Líder comprou as primeiras uni-
dades — e a entrada no segmen-
to foi um passo importante para o 
crescimento da empresa. Um ano 
depois, a Líder participou da pri-
meira licitação de helicópteros da A ut
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 286, p. 34-38, nov. 2012.




