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Americana JetBlue encomendou 100 aviões e tem opção de compra para outros 100  
 
A Embraer fechou ontem contrato avaliado em US$ 3 bilhões para a venda de 100 aviões à 
companhia aérea americana JetBlue. Os jatos, do modelo Embraer 190, serão configurados para 
operar com 100 assentos e começarão a ser entregues em 2005. A companhia fez também 100 
opções de compra de aeronaves do mesmo modelo, o que poderá elevar a venda para US$ 6 
bilhões.  
 
Com a divulgação do novo contrato, os papéis da Embraer negociados na Bolsa de Nova York 
(ADRs) subiram 16,12% - a segunda maior alta entre as empresas estrangeiras. Na Bovespa, a 
valorização das ações foi de 12,6%, no caso das ordinárias (que dão direito a voto), e de 16,6%, 
para as preferenciais.  
 
"É um negócio revolucionário, que vai mexer com as bases do mercado americano", disse ontem 
ao Estado, de Nova York, o vice-presidente para o Mercado de Aviação Comercial da Embraer, 
Frederico Curado, acrescentando que a JetBlue é a primeira empresa a adquirir aviões do modelo 
190. O executivo crê que a venda para a JetBlue abrirá espaço para a superação das chamadas 
scope clauses, regras impostas pelos sindicatos americanos que impedem que as companhias 
regionais comprem aviões de mais de 50 assentos.  
 
A JetBlue é considerada companhia nacional, pelas normas dos EUA, embora opere fora dos 
maiores aeroportos, com tarifas inferiores à média do mercado (ler texto ao lado).  
 
Segundo Curado, o primeiro contato com a JetBlue ocorreu há cerca de três anos, mas a venda 
divulgada ontem foi negociada ao longo dos últimos oito meses. O executivo explica que as 
primeiras parcelas de pagamento estão previstas para o fim deste ano, embora a maior parte dos 
recursos dependa da entrega das primeiras unidades.  
 
Mesmo com a retração de alguns clientes, como a suíça Swiss e a Express Jet, que reduziram 
encomendas, a Embraer conseguiu novos contratos com a US Airways - para a venda de 85 jatos 
170 - e para a polonesa Lot, que adquiriu 10 unidades do mesmo modelo e 11 opções de compra. 
Com o negócio da JetBlue, a empresa eleva as encomendas da família 170/190 para 234 pedidos 
firmes e 289 opções de compra. (Colaborou Simone Menochi)  
 
Brasileiro dirige empresa que fez as encomendas 
 
Boa parte da negociação da Embraer para a venda de aviões à JetBlue foi feita em português. É 
que o presidente da companhia, David Neeleman, é brasileiro, filho de um mórmon americano, 
que foi missionário no País aos 19 anos e, depois de se casar nos EUA, voltou para o Brasil e criou 
aqui seu filho, até os cinco anos.  
 
Foi Neeleman quem passou a sacola entre investidores e levantou os US$ 130 milhões para criar, 
em 2000, a companhia que ficou famosa por conseguir unir a sofisticação de aviões com bancos 
de couro, TV individual e menu que vai além do amendoim com os preços baixos das companhias 
low cost, como a brasileira Gol. "A JetBlue é uma vencedora, que se manteve lucrativa desde 11 
de setembro", diz o consultor Bobby Both, sócio-diretor da Aviation Consultancy de Miami. A 
padronização da frota, composta por modelos Airbus, só será quebrada pelos novos Embraer 190. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 11 jun. 2003. 


