LÍDER
60 ANOS DE PIONEIRISMO

Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. A frase
taoísta foi do chinês Lao-Tsé e o primeiro passo da Líder Aviação
foi quando um jovem oriundo de tradicional família de Bom
Despacho, mas nascido em Belo Horizonte e fascinado por aviões,
decidiu tirar brevê. A aviação brasileira agradece a decisão de
José Afonso Assumpção.
Por: Solange Galante
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O ano era 1958. Uma nova empresa de
táxi aéreo iria começar a voar a partir da capital
mineira. Que futuro poderiam aguardar seus
sócios? A resposta estava na boca de José Afonso
Assumpção: “vamos ser líderes nesse setor. Portanto, a empresa vai se chamar Líder Táxi Aéreo”.
Ele tinha 25 anos de idade e em sua Minas Gerais
a aviação apenas engatinhava.
Foi no Aeroporto da Pampulha que surgiu, a
partir de 1936, o Aeroclube do Estado de Minas
Gerais, depois transferido para o menos movimentado Aeroporto Carlos Prates, onde José
Afonso aprendeu a pilotar, tornou-se instrutor
e fez o curso de piloto comercial.
Quatro empresas de táxi aéreo, utilizadas
por banqueiros, empresários e fazendeiros,
estavam baseadas no Carlos Prates, e José
Afonso tornou-se piloto de uma delas, a Imperial, em 1955, mas logo começou a perceber,
preocupado, que nenhuma delas era muito
organizada e que seus aviões chegavam a decolar sem manutenção. Voar era uma verdadeira
aventura e os acidentes eram constantes. Tanto
que aconteceu também com ele, que quase se
acidentou com um Bonanza. Na prática, ele
sentia que não havia decolado com um avião,
mas com um toco. Diante disso, José Afonso
foi até o dono da Imperial e pediu as contas.

Primeiro avião e grandes
contratos
A nova capital federal, Brasília, estava em
construção e, em 1958, nosso personagem foi
contratado como piloto da Construtora União e
voava com um Cessna 170 principalmente para
lá, onde havia apenas uma pequena pista de terra. “Não sei se compro uma casa ou um avião”
José Afonso confidenciou a Beatriz Piacenza,
sua noiva. A companheira deu o empurrão que
faltava: “compra o avião, vai ser nosso sustento.
É o que você gosta e sabe fazer!”.
Terceirização também era uma palavra
quase inexistente naquela época, mas José
Afonso convenceu o diretor da União a vender
sua aeronave e contratar os serviços de piloto
e avião apenas quando precisasse.
Com um empréstimo do Banco Nacional, o
primeiro avião de José Afonso foi o Cessna 170A
PT-AQU, mas pouco tempo depois ele e seus
sócios operariam também outros dois aviões.
O contrato social da empresa Líder – “aquela que comanda, vai à frente, destaca-se” – foi
assinado dia 12 de novembro de 1958. Eram
tempos de arriscar operações noturnas em um
aeroporto sem balizamento para tal, iluminan-

O começo da Líder foi com monomotores da Cessna.

José Afonso
Assumpção e
o presidente
Juscelino
Kubitschek:
dupla de
pioneiros.

do-se a pista com latinhas com estopa molhada
com gasolina e óleo diesel, providenciadas por
funcionários da Líder no Carlos Prates. Sempre
ousado, José Afonso já havia transferido as
operações da empresa para o Aeroporto da
Pampulha para ficar mais distante dos outros
táxis aéreos e da fiscalização precária. Mas,
quando não podiam pousar na Pampulha devido aos horários, seus aviões iam direto para
o Carlos Prates, onde o despachante acendia
as tais latinhas.
Usiminas e Cemig, respectivamente, duas
gigantes dos setores siderúrgico e de energia
elétrica brasileiros, tornaram-se clientes da
Líder já na Pampulha. A seriedade, dedicação
e confiabilidade da Líder atraíram outros contratos como com a Construtora Nacional S.A.,
responsável pela Rodovia Brasília-Acre. Bem na
época em que Brasília estava nascendo, a Líder
também avançava para o interior.
Ter, enfim, um avião bimotor próprio
também foi uma meta imediata: em 1961,
finalmente, veio o Beechcraft D-18S (PT-BBJ),
bonito, confortável, adorado pelos passageiros
– e o serviço, claro, era mais caro. Em 1962, a
Líder criou linhas regulares entre Belo Horizonte
e algumas regiões do interior mineiro como a
Zona Metalúrgica, operando o bimotor de luxo
ou então seus Cessna: cinco Skylane, três 180,
três 170 e um 172.

No ano seguinte, ela adquiriu o primeiro
de três bimotores Aero Commander 500B.
Gradualmente apareciam clientes de São Paulo,
Rio de Janeiro e Brasília, enquanto a Líder já era
vista com muito respeito graças à regularidade
e presteza do serviço.

O anúncio
não continha
exageros: a Líder
revolucionou e
melhorou muito
os serviços de
táxi aéreo da
região.

O Aero Commander 500B juntou-se à frota da Líder no
princípio da década de 1960.
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Hangar na Pampulha e primeiro jato
A Líder, porém, ainda não tinha conseguido
um hangar no Aeroporto da Pampulha. Eram
petições e mais petições à Aeronáutica, sem
resposta. Certo dia, um brigadeiro da FAB foi
visitar a base aérea e caminhou com José Afonso pelo aeroporto. De repente, o comandante
apontou para um terreno, virou-se para o militar
e disparou: “posso construir aqui o hangar de
minha empresa?”. O brigadeiro achou que ele
estivesse brincando: “nesse brejo? Impossível”.
Mas José Afonso estava determinado: “é possível. Autorize-me e verá”.
A área foi cedida, não como doação mas
como concessão, pela qual se pagaria aluguel. O
hangar se tornou realidade em 1963. A construção de grandes hidrelétricas, como Três Marias
e Furnas (MG), também gerou muitos voos nos
anos 1960. Ainda o Banco Nacional da Habitação (BNH), criado em 1964, tornou-se cliente,
utilizando um Aero Commander que atendia
preferencialmente à diretoria do banco.
O setor de manutenção da Líder estava
homologado pelo DAC desde 1965 e dispunha
de equipes altamente treinadas e tecnologia de
ponta. A cada novo modelo de avião recebido,
tudo era modernizado e os funcionários eram
requalificados. Os mecânicos passaram a atender
também aviões de terceiros, de clientes.
“A Líder vai lá. Fretar um avião é tão simples como pegar um táxi.” Ao famoso slogan
da empresa acrescentavam-se os elogios de
empresários, banqueiros, artistas, esportistas,
ministros e políticos.
O veloz Learjet em uma empresa de táxi aéreo: pura ousadia!

O primeiro jato, o Learjet 24: era pressurizado, com ar condicionado, controle automático de
voo, capacidade para seis passageiros e 900 quilômetros/hora de velocidade de cruzeiro.

José Afonso com o amigo Magalhães Pinto e o “rei” Pelé.

Chegava o momento da Líder receber seus
primeiros aviões a jato. O então diretor geral
do DAC reconheceu que era uma ideia muito
arrojada e indagou de José Afonso se não lhe
parecia “arriscado” colocar um jato no serviço
de táxi aéreo. Talvez ele não conhecesse bem o
suficiente o comandante José Afonso, que respondeu: “não se preocupe. Se houve uma decisão

pensada, estudada, avaliada, foi esta”. Nenhum
dos empresários do setor, até então, pensara em
adquirir uma aeronave a jato. Ou seja, a Líder
estaria mais uma vez na liderança.
Entre as opções consideradas, além do preço,
o fiel da balança seria a velocidade, qualidade
indispensável para um táxi aéreo. O Learjet era
um pouquinho menor que os dos concorrentes,
mas considerado bem mais econômico. A decisão
já estava tomada em fevereiro de 1968 e José
Afonso foi aos Estados Unidos para conhecer pessoalmente a operação da frota de Learjet naquele
país. Foi um grande desafio vencer a burocracia
brasileira para a liberação do empréstimo do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG),
mas, finalmente, o Learjet 24, que seria matriculado PT-CXJ, estava liberado! A Líder completou
dez anos de fundação no dia 15 de novembro
de 1968, sob chuva intensa, com a aterrissagem
do Learjet em Belo Horizonte. Em 1969 os planos
eram de modernização em todos os níveis. Além
disso, a empresa já pretendia ter helicópteros no
futuro para diversificar sua atividade. Iniciando
sua segunda década, ela já se destacava como
uma das maiores do setor na América Latina e

segunda do mundo. A sede permaneceria em Belo
Horizonte, mas ela ativaria novas bases, sendo a
primeira no Rio de Janeiro.
Além de passageiros, a Líder também transportava jornais da imprensa carioca para Minas
Gerais. Para crescer em São Paulo, acompanhando
o aumento da clientela local, a equipe de José
Afonso transformou um barranco cheio de lixo
em Congonhas em um hangar com 50 metros de
frente e 25 metros de fundo no nível do pátio, com
espaço, no subsolo, para helicópteros. Instalações
que logo seriam ampliadas.
Numa época ainda sem transmissões diretas por televisão, algumas equipes jornalísticas
esportivas de TV voavam no Learjet até os jogos
eliminatórios da Copa do Mundo, realizados no
Paraguai, Colômbia e Venezuela, gravavam os
famosos videotapes, retornavam literalmente
voando para o Brasil e transmitiam para o público
mineiro ainda antes das imagens das empresas
concorrentes que voavam em aviões mais lentos,
da FAB. A empresa mineira logo começou a representar sua venda e manutenção no Brasil, desde
janeiro de 1973.
O namoro de José Afonso com as aeronaves

A Líder atuou na Amazônia para o projeto Radam com o Sikorsky S-58T.
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de asas rotativas vinha desde 1971. Em 1972, sem
medo de enfrentar todos os perigos e desafios da
selva, a empresa de José Afonso venceu a concorrência para o suporte logístico do projeto Radam
(Radar da Amazônia) do Ministério de Minas e
Energia e adquiriu três helicópteros FH1100 e
dois aviões Islander. Ela também participou da
primeira concorrência da Petrobras, em 1973. A
estatal preparava-se para iniciar a prospecção e a
exploração de petróleo no Amapá. A Líder venceu
e adquiriu quatro helicópteros Sikorsky S-58T,
biturbinas. Hoje, a empresa ainda atua na maior
floresta do planeta, com atendimento na base de
Carauari, inaugurada em 2017.

Crescendo, apesar da crise
No final da década de 1970 foi inaugurado o
hangar que serviria à Base de Brasília, que existia
desde 1969. Ao concluir sua segunda década,
a Líder ganhou sua sede em Belo Horizonte, na
Avenida Santa Rosa, próximo ao Aeroporto da
Pampulha, mas acima da região em si do aeroporto, onde está até hoje.
Chegou à década de 1980, chamada de “a
década perdida”, quando conquistas dos anos
1970 foram substituídas, no Brasil, por grande
dívida externa, hiperinflação, altas taxas de juros
e planos de austeridade. Foram tempos difíceis,
inclusive para a Líder. Mas uma grande vitória
dessa década aconteceu quando o DAC autorizou
a empresa a operar em todo o território nacional
sem restrições, o que a colocava em situação privilegiada em relação às concorrentes – havia 190
empresas de táxi aéreo no Brasil –, que possuíam
concessão apenas regional. A Líder fechou 1986
com 80% de participação no mercado nacional
de táxi aéreo.
A companhia representava empresas estrangeiras fabricantes de aviões e componentes como
Canadair, Global, Garret, General Electric e Gates
Learjet, para quem já havia comercializado 41
aeronaves. Setenta por cento de sua frota de 27
helicópteros estava a serviço da Petrobras, apoiando a exploração do “ouro negro” e gás. E em
1984 foi criada a Rotorbrás, para representar a Bell
Helicopter Textron em todo o Brasil na área civil.
A Líder continuou pioneira ao trazer para o
Brasil, em 1989, o primeiro Challenger 600 para
sua frota própria. Uma aeronave que, produzida
inicialmente pela Canadair e posteriormente pela
Bombardier, daria origem a uma família vitoriosa
(modelos 602, 604, 605 e 650) que ainda se
encontra em produção.
Ainda naquela década, 1982 também marcou
a entrada, na companhia, como estagiário na área
de manutenção, de um jovem de nome Eduardo
Pereira Vaz, estudante de Engenharia Mecânica
Aeronáutica, que se tornaria seu presidente a
partir de janeiro de 1999, logo após a festa de
40 anos da empresa, completando a sucessão de
José Afonso Assumpção.
A crise persistiu na década de 1990. A Líder
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Desde os anos 1980 a Líder dedica-se ao transporte aeromédico.

Em 1989 chegou o primeiro Challenger 600 para o Brasil,
integrado à frota.

precisou reduzir o número de funcionários, vender helicópteros e houve queda na demanda em
60%. Para compensar as perdas no setor de fretamentos, procurou intensificar sua atuação nos
mercados de manutenção e serviços de hangar.
Na mesma década também teve início o processo de sucessão, com a divisão da Líder em dois
comandos, sendo um para o funcionamento da
Air Brasil, previsto para outubro de 1991.
A Air Brasil seria uma empresa regional utilizando aeronaves a jato BAe-146. A companhia
aérea resultou de uma associação entre a Líder e
a TNT Sava, ramo brasileiro da TNT Worldwide.
A Air Brasil foi lançada oficialmente e também
teve seu voo inaugural para convidados em abril
de 1991, anunciando voos entre São Paulo e Rio
de Janeiro, mas a Líder desistiu de implantar a
companhia. Uma das causas foi a morosidade do
DAC em autorizar seu funcionamento – enquanto
isso, o avião ficou parado por seis meses –, além
das pressões da concorrência e crise brasileira.
O presidente Fernando Collor sofreu
impeachment, o Brasil procurou se reorganizar e a
Líder também. A empresa, que havia sido pensada
estrategicamente em termos de expansão, agora
precisava de melhorias operacionais. Cada área
foi reorganizada, sistemas foram padronizados,
foi instituída a governança corporativa. A Líder
criou unidades de negócios: helicópteros, aviões,
manutenção, com metas para cada uma claras
e específicas. Uma empresa de consultoria foi
contratada e a Líder começou a se estabilizar no
final de 1993. Investiu-se 5 milhões de dólares na
construção do novo hangar de Congonhas, que se
tornou o maior centro de serviços para a aviação
executiva do País.

Quando a implantação do Plano Real (junho
de 1994) começou a reduzir a inflação, a Líder já
estava organizada. O crescimento foi retomado
entre 1994 e 1995, quando funcionários passaram
a ser contratados.
Decisões difíceis sempre fizeram parte
da história de grandes empresas, o que não
foi diferente no caso da Líder, como quando
ela deixou de representar a linhagem de seus
primeiros aviões a jato. A Líder detinha 50%
das ações da Aircar, representante brasileira da
Beechcraft, subsidiária da Raytheon, que pressionou a empresa de José Afonso em relação à
representação da Learjet, que agora pertencia
à Bombardier, sua concorrente. A Líder, desde
1994, também representava a Raytheon dentro
do projeto Sistema de Vigilância da Amazônia
(Sivam) e a linha Learjet se mostrava desatualizada, pouco atrativa. Assim, a decisão foi penosa,
mas a diretoria da Líder não renovou o contrato
de dezembro de 1994, comprou os outros 50%
da Aircar e passou a ser representante exclusiva
da Raytheon, incluindo seus modelos Beechcraft
e Hawker, mas manteve a prestação de serviços
de manutenção à frota Learjet no Brasil.
No ano de 1999 a Líder seria a única empresa
de aviação a fechar bem o balanço daquele ano,
quando também foi criado o Conselho de Administração – já existia um Conselho Consultivo.
O início dos anos 2000 também marcaria o fim
da parceria com a Bell Helicopter. A Líder passou a
ser operadora e não mais vendedora da marca. Por
outro lado, ocorreu a criação da CT Brasil, joint venture com a Composite Technology, maior centro de
reparos de rotores e pás de helicópteros do mundo,
e houve a criação da Líder Signature, para serviços de
manutenção e hangaragem de aeronaves e serviços
auxiliares de transporte aéreo, em que a parceira
era a inglesa BBA. Anos depois, o gerenciamento
de aeronaves de terceiros foi outra unidade de
negócios, que começou em 2004.
A Líder foi o primeiro táxi aéreo no Brasil a oferecer serviço
de luxo, no Challenger 600.
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S-92 Helibus,
estrela da
operacão
offshore.

A Air Brasil foi uma tentativa da Líder para entrar no mercado de aviação comercial.

No ano de seu cinquentenário, por conta do
crescimento da produção de óleo e gás, a Líder
investiu muito na área de helicópteros, adquirindo
os primeiros Sikorsky S-76 C++. Em paralelo, o
programa de formação de mecânicos já estava
em curso alguns anos antes. E entre 2006 a 2008
a Líder já recrutava pilotos formados em escolas
de Macaé (RJ), base para as operações offshore.
No ano seguinte o Bristow Group passou a
ser sócio da Líder Aviação com participação de
42,5% das ações. Mesmo ano em que foram
inauguradas as Base Curitiba (PR) e Natal (RN),
voltadas para serviços de atendimento aeroportuário. E o novo hangar de Jacarepaguá (RJ) foi
inaugurado, sendo, ainda hoje, o maior daquele
importante aeroporto.
Houve investimento em hangar também
em Itanhaém (SP) para atendimento offshore
– a inauguração ocorreu em 2014 – e foram
construídos dois novos hangares no Aeroporto
da Pampulha, que iriam substituir os dois originais, já muito pequenos. Em 2012 chegou o

primeiro helicóptero Sikorsky S-92 (PR-JAA) para
as operações offshore.
Líder também em inovação, a partir de 2013
nasceu a joint venture CAE Simuflite, que resultou
na CAE-Líder Training do Brasil, para a realização
de treinamentos específicos de pilotos. Foi quando
trouxeram o primeiro simulador de S-76C+ e S-76C++ e depois de S-92 e, mais recentemente,
do AW139, usando a mesma plataforma do
S-92, atendendo a demandas da própria Líder e
também de terceiros. Nesse mesmo ano, a Líder
iniciou parceria com a Bombardier para vendas e
manutenção de suas aeronaves a jato. Ao mesmo
tempo, a Líder representava a Hawker, que, após
entrar no Chapter 11 nos Estados Unidos, descontinuou sua linha de jatos e passou a fabricar
apenas as aeronaves da Beech (Bonanza, Baron e
King Air) como Beechcraft Corporation.
Em 2014, a Líder foi a única empresa de
aviação executiva a ter bases de atendimento
aeroportuário em todas as cidades-sedes durante
a Copa do Mundo. No final de 2013, a Textron,

A Líder é, ainda hoje, uma das maiores operadoras de Sikorsky S-76 no mundo.
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controladora da fabricante Cessna, entre outras,
comprou a Beechcraft Corporation, mas a Líder
permaneceu representando as aeronaves da
Beech. Ao mesmo tempo, a Bombardier tinha
planos de ter representação própria em todo o
mundo e uma nova fabricante, prestes a estrear
seu primeiro avião executivo, começou a conversar com a Líder. Esse movimento resultaria em a
Líder tornar-se representante apenas da Honda (a
partir de 2015), mas permaneceria e permanece
realizando manutenção em todas as linhas de
aeronaves da Bombardier, além de aviões Hawker,
Beechcraft, helicópteros de praticamente todos
os fabricantes e, é claro, da própria Honda. Uma
das inovações foi a criação do Programa de Aquisição de Aeronaves, que basicamente consiste
na consultoria inteligente na hora da compra de
aparelhos.
No final de 2015 foi inaugurado um hangar
no Aeroporto do Galeão (RJ) para dar suporte às
operações durante a Olimpíada de 2016.
Nos últimos anos, a Líder Aviação continuou
acreditando no mercado brasileiro e inovando.
Mais recentemente, a Sikorsky também anunciou
planos para adicionar a partir de 2019 a capacidade de reparo das pás do helicóptero S-92 no
Brasil, por meio da Composite Technology (CT)
do Brasil. A Sikorsky já repara as pás do rotor do
S-76 no Brasil desde 1999.
Falando em helicópteros voltados para o
offshore, sempre premiada, nos últimos dois
anos a empresa recebeu o Peotram, prêmio da
Petrobras, em reconhecimento ao seu desempenho em segurança operacional. Já na área de
atendimento aeroportuário, em 2016 a revista
Professional Pilot considerou a base de Congonhas da Líder a melhor FBO da América Latina.
Já no ano passado, o lançamento do aplicativo
da Líder Aviação para fretamento e compra de
aeronaves tornou-se um dos destaques durante
a última Labace. E, finalmente, ao comemorar
seus 60 anos ininterruptos, a Líder não poderia
deixar de ganhar um grande presente, ao ser a
primeira empresa de aviação executiva do mundo
a receber a certificação ISBAO nível 3 em serviços
de táxi aéreo, que cobra da empresa que todos
os colaboradores tenham conhecimento e sigam
procedimentos de segurança.

Eduardo Vaz:
de estagiário a
presidente da
Líder Aviação,
escolhido a
dedo por José
Assumpção para
sucedê-lo.

Preparada para o futuro
A Líder possui a maior frota executiva: 63
aeronaves, sendo 26 aviões e 37 helicópteros.
Opera 14 hangares e está presente em 20 cidades
distribuídas estrategicamente pelo Brasil, com
atividade em 24 bases: Congonhas e Guarulhos,
Santos Dumont, Jacarepaguá e Galeão, Aracaju,
Belém, Carauari, Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador, Tefé, Belo Horizonte (Pampulha e Confins),
Brasília, Campinas, Campos dos Goytacazes,
Macaé, Vitória, Curitiba e Porto Alegre.
Mesmo tendo vários produtos à disposição dos
clientes, a Líder Aviação continua sendo lembrada
como uma empresa de fretamento por excelência, com grande diversidade de aeronaves e frota
constantemente renovada. Sem dúvida, seu nome
é sinônimo de confiança e segurança. Que o diga
Jair Bolsonaro, então ainda candidato à presidência
do Brasil, ao ser transportado em um Learjet da
Líder de Juiz de Fora para São Paulo, onde ficaria
internado para se recuperar de um atentado durante sua campanha. Em resumo, qual é a receita?
Júnia Hermont, superintendente da Líder, talvez
possa responder: “temos mesmo essa visão de
longo prazo, cumprindo todos os compromissos
assumidos, e sempre com preocupação muito
grande com a segurança operacional e financeira
para ter essa perpetuidade, além da total satisfação
do cliente. Essa é a nossa visão e esse é o DNA que
a Líder carrega desde o início”.
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