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Primeiro cliente a encomendar o modelo 190 da nova família de jatos da Embraer, David 
Neeleman, presidente da JetBlue Airways, prevê que a aeronave fabricada no Brasil vai 
revolucionar a aviação civil americana.  
 
"Havia um vazio no mercado entre os aviões de 50 lugares e os maiores, de mais de 120 lugares", 
afirma Neeleman, um jovem executivo de 43 anos que nasceu no Brasil. "A Embraer foi muito 
inteligente ao desenvolver esse jato para 100 passageiros e vai vender muitos deles", completa.  
 
Ele comparou o lançamento do 190 à chegada ao mercado dos modelos 727 e 737 da Boeing, que 
mudaram o conceito de que os jatos não eram adequados para vôos domésticos. "Agora, o 190 da 
Embraer vai abrir um novo espaço e pode ir muito longe."  
 
A "revolução" esperada por Neeleman é que a aeronave da Embraer permitirá que a empresa 
realize vôos diretos entre cidades de médio porte a baixo custo. Hoje, as grandes companhias 
americanas dependem totalmente dos chamados "fortress hubs" para atender os mercados 
médios. Os "hubs" são os aeroportos usados pelas grandes empresas aéreas, nos quais os 
passageiros fazem baldeação para completar seu vôo. Como utilizam aeronaves grandes, explica 
o executivo, não compensa para as companhias tradicionais fazer vôos diretos entre cidades 
médias.  
 
Como cada "hub" é praticamente monopolizado por uma grande empresa (Delta em Atlanta, 
United e American em Chicago, por exemplo), eles sempre funcionaram como uma barreira à 
entrada de competidores no mercado. Essa é a briga que Neeleman quer comprar com o modelo 
190 da Embraer. Ele identificou 900 cidades para onde a JetBlue pode voar com o novo avião.  
 
A Jet Blue foi criada em 2000 dentro do modelo "low cost, low fare" (baixo busto, baixa tarifa), 
mas Neeleman prefere defini-la como "low cost, high quality" (baixo custo, alta qualidade). Ele se 
refere ao conforto oferecido aos passageiros, como poltronas de couro e televisão via satélite ao 
vivo acoplada às poltronas.  
 
A empresa tem crescido rapidamente e quer mais. Neeleman pretende sair da atual participação 
de 2% do mercado doméstico para 10% em 15 anos. A companhia entrou no azul já no segundo 
ano de operação e tanto sua receita quanto seu lucro dobraram no ano passado em relação a 
2001.  
 
A decisão de usar um segundo modelo de aeronave -até agora a empresa opera com o Airbus 
A320- é considerada uma estratégia arriscada por alguns analistas americanos. O modelo de 
baixo custo, dizem, pressupõe o uso de modelo único, para baratear o treinamento das equipes e 
a manutenção. Neeleman contesta. "Teremos uma pequena elevação de custo, mas o aumento de 
receita será maior." Depois de recuar 4,7% na terça-feira com o anúncio da encomenda da 
Embraer, ontem as ações da JetBlue subiram 5,07%, sinalizando que o mercado começa a 
assimilar a mudança de estratégia.  
 
Neeleman acredita que, para superar a atual crise do setor, as companhias tradicionais terão que 
cortar ainda mais os custos. "Mas não será fácil, porque há muitas ineficiências acumuladas ao 
longo dos anos e as negociações com os funcionários dificultam. É o caso da Varig no Brasil", diz 
ele. "É mais fácil começar com o papel em branco, como nós."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 jun. 2003. 


