
OSSA REPUTAÇÃO E RESUL-

tados podem ser prejudi-
cados caso ocorra algum
acidente ou incidente en-
volvendo nossas aerona-
ves." O alerta, publicado
na página 42 do prospec-

to da emissão de ações da Gol, segunda
maior empresa aérea do país. é uma evi-
dência de um espectro que ronda passa-
geiros, executivos, funcionários e acionis-
tas de uma empresa aérea: o risco da que-
da de um avião, o pior que uma compa-
nhia desse tipo pode correr. No dia 29 de

setembro, esse espectro se materializou e
acabou se transformando na maior tragé-
dia da história da aviação civil brasileira.
Às 18 horas daquela sexta-feira, o presi-
dente da Gol, Constantino de Oliveira Jú-
nior, lia e-mails em sua sala, instalada em
um prédio da Vila Olímpia, na zona sul de
São Paulo, quando David Barioni, vice-
presidente técnico da companhia, chegou
com a fatídica notícia: um Boeing 737-800
da empresa, que fazia o vôo 1907, entre
Manaus, Brasília e Rio de Janeiro, havia
desaparecido enquanto sobrevoava a Ama-
zônia. Nos dias seguintes, seria confirma-

da a morte dos 149 passageiros e dos seis
tripulantes que estavam a bordo. O desas-
tre, causado pelo choque entre o avião da
Gol e um Legacy 600 (fabricado pela Em-
braer). recém-comprado pela empresa de
táxi aéreo americana ExcelAire, deu ori-
gem a uma comoção só vista no Brasil há
dez anos, após a queda de um Fokker 100
da TAM em plena cidade de São Paulo. O
país voltou a assistir às pungentes cenas
da emoção de parentes das vítimas, à an-
gústia pela falta de informações e à busca
pelas causas do acidente. "Estamos empe-
nhados em prestar assistência às famílias",
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disse Constantino Júnior, numa entrevista
coletiva convocada um dia após o aciden-
te. "Acho que a questão do negócio, a
questão de valor, de empresa, pode ser dei-
xada para depois."

Um desastre aéreo é um duríssimo gol-
pe no ativo mais valioso de uma empresa
aérea: a credibilidade. Não M impacto com-
parável. As perdas, em casos como esse,
são incalculáveis e irreparáveis. Mal ge-
renciada, a inevitável crise pode levar uma
companhia ao fracasso, uma palavra que
até hoje nunca tinha feito parte do dicio-
nário da Gol. Criada em 2001, a empresa

representou uma ansiada novidade num
setor em que antes imperava a ineficiên-
cia, Até seu surgimento, as grandes com-
panhias aéreas brasileiras eram Varig, Vasp
e Transbrasil, com pesadas estruturas de
custos e arcaicos modelos de gestão —
além da TAM, a atual líder de mercado. O
que se viu nos cinco anos seguintes foi uma
incrível série de boas notícias vindas da
empresa da família Constantino. Um mo-
delo de negócios inovador, a bem-sucedi-
da abertura de capital, os recordes de ren-
tabilidade, a vertiginosa expansão e a en-
trada dos controladores no seleto grupo de

bilionários da revista americana Forbes.
Em 2004, ano do lançamento de ações, a
companhia foi escolhida a empresa do ano
por Melhores e Maiores, de EXAME. O
desastre do Boeing transformou comple-
tamente essa rotina de sucessos da Gol —
e deu origem ao imenso desafio que é li-
dar com uma tragédia de tamanha magni-
tude. Tal como aconteceu com a TAM há
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dez anos, a Gol terá de se provar apta a su-
perá-la, convencendo o mercado de que per-
manece confiável—em todos os sentidos.

Segundo os especialistas, as primeiras
72 horas seguintes ao acidente são essen-
ciais para definir se uma empresa reagiu
bem ou mal à tragédia. Nos três dias seguin-
tes à queda do Boeing, a Gol seguiu uma
cartilha de gestão de crise desenvolvida nos
Estados Unidos e adotada pelas grandes em-
presas aéreas do mundo. Os planos de con-
tingência são repetidos à exaustão nas com-
panhias — como os exércitos, que em tem-
pos de paz treinam e traçam estratégias pa-
ra a guerra com todos os países vizinhos.
"Ninguém espera que a crise aconteça, mas
é preciso estar preparado para ela", diz o
responsável pela área de segurança de uma
empresa aérea brasileira. A linha telefôni-
ca gratuita para o acesso a informações so-
bre as vítimas e a alocação dos parentes em
hotéis são as regras mais básicas. A cartilha
prevê também a criação de um comitê de
crise, a escolha de uma sala para reunir as
informações e as regras de comunicação
com parentes dos passageiros, normalmen-
te tomados pelo desespero e pela descon-
fiança em relação à companhia aérea.

Viúvas da TAM: falta de acordo no pagamento
de indenizações, processos e críticas públicas
levaram a um desgaste na imagem da empresa
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HANTE A DA QUEDA DO FOKKER 100 DA TAM

O quadro se repetiu com a Gol. Nas ho-
ras seguintes ao acidente, vários familia-
res dos passageiros do vôo 1907 se quei-
xavam, via meios de comunicação, da fal-
ta de informação e do suposto tratamento
frio dado pelos funcionários da compa-
nhia. "O problema é que, num caso des-
ses, a empresa tem de se precaver. Os por-
ta-vozes só podem falar o que têm certe-
za, sem especular, o que pode gerar algu-
ma angústia em quem anseia por novida-
des", diz o especialista em imagem Eduar-
do Tomiya, da BrandAnalytics.

As investigações sobre o caso. por en-
quanto, são inconclusivas. É possível que,
ao final das apurações, fique provado que
a Gol e seus passageiros tenham sido, am-
bos, vítimas de um erro alheio ou de uma
fatalidade. Nada disso, porém, deve ser su-
ficiente para evitar a necessidade de dige-
rir uma crise que pode durar — de forma
mais ou menos intensa — anos ou déca-
das. Após a queda do Fokker 100, a TAM

WWW.EXAME.COM.BR

ofereceu às famílias das vítimas uma inde-
nização dez vezes superior à determinada
pela lei —150 000 dólares, ante os 15 000
previstos. Apenas 26 das 99 famílias acei-
taram a indenização. Logo depois, foi cria-
do o grupo Viúvas da TAM, que passou a
criticar publicamente a empresa, ganhan-
do espaço nos jornais e arranhando a ima-
gem da companhia. Ainda hoje, há proces-
sos contra a TAM correndo na Justiça.

Nenhum acidente aéreo no país foi tão
custoso em termos de reputação quanto a
queda do Fokker 100 em 1996 — execu-
tivos da empresa calcularam o prejuízo ma-
terial em algo próximo a l bilhão de reais.
Tudo conspirou para que a TAM estivesse
no meio de um furacão em que sua ima-
gem foi constantemente posta à prova. O
desastre aconteceu na maior cidade do país
e as imagens da tragédia ganharam o mun-
do. Desde o início, ficou claro que houve
uma falha mecânica e, para piorar, a Fok-
ker, fabricante da aeronave, falira meses
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antes. As conseqüências imediatas foram
nefastas. A ocupação dos vôos caiu 70%
nas duas semanas seguintes ao acidente e
alguns aviões decolaram sem nenhum pas-
sageiro. Pelo menos 10% das comissárias
de bordo, a maioria jovens com idade en-
tre 18 e 25 anos, pediu demissão de seu
posto nos três meses seguintes ao desas-
tre. No dia da tragédia, entre 15% e 20%
das comissárias pediram dispensa do tra-
balho por não se sentir em condições de
voar. Passados dois meses, as ações volta-
ram aos antigos patamares. Os aviões da
companhia voltaram a lotar seis meses após
a tragédia. Em 1996, ano do acidente, seu
faturamento foi 21 % maior que em 1995.
A TAM alcançou também no período a
maior rentabilidade de seu setor.

As diferenças entre o acidente da TAM
e o da Gol levam os analistas a prever um
impacto menor na imagem da empresa de
Constantino Júnior. Algumas razões cor-
roboram essa análise. A primeira é que o

devastador acidente com o vôo
1907 ocorreu num local

distante de centros ur-
banos e a própria ve-
getação densa da flo-
resta acabou escon-

dendo cenas terrí-
veis, que no aci-
dente da TAM es-
tavam à disposição

de qualquer um que
se aventurasse pelo

bairro onde o avião
caiu. Devido à enorme

exposição, a TAM

contabilizou entrevistas para mais de 800
jornalistas de todo o mundo apenas no dia
da tragédia. Além disso, o acidente com o
Boeing da Gol envolveu uma segunda ae-
ronave, e boa parte do desgastante trabalho
de comunicar os avanços do resgate e for-
necer explicações à opinião pública se con-
centrou em órgãos oficiais. "Para a Gol, a
octanagem da crise é muito menos dramá-
tica do que foi para a TAM", diz o consul-
tor Mário Rosa, que analisou o acidente da
TAM em seu livro A Era do Escândalo.

Entre os veteranos do mercado de avia-
ção civil, é comum ouvir que as empresas
aéreas se dividem em duas: as que já tive-
ram um acidente e as que ainda vão ter.
Embora carregada de um realismo um tan-
to sinistro, a história dá certa razão à fra-
se. Empresas como American Airlines, Va-
rig e British Airways já passaram por aci-
dentes com vítimas. Nos últimos cinco
anos, ocorreram 177 desastres aéreos —
uma média de 35 acidentes por ano. No to-
tal, mais de 3 700 pessoas morreram víti-
mas dessas tragédias. No entanto, apesar
dos números impressionantes, o avião é
considerado um dos meios de transporte
mais seguros do mundo. Estatísticas mos-
tram que, em geral, ocorre um acidente pa-
ra cada l milhão de decolagens. Grande
parte das companhias que vivem essas tra-
gédias segue voando normalmente. Outras
encontram nesses episódios o ponto final
de sua trajetória empresarial. O que dife-
rencia umas das outras não é apenas a quan-
tidade de acidentes, mas, fundamentalmen-
te, a maneira como essas companhias lida-
ram com eles. Um caso clássico de inép-

Botelho, presidente da Embraer, e sinais do choque
no Legacy (abaixo): investigações inconclusivas

cia para lidar com a maior das crises é o
da americana TWA. Em 1996, uma falha
no tanque de combustível fez um avião da
empresa explodir em pleno vôo. Como a
empresa não tinha um plano de contingên-
cia pronto, o que se viu nos dias seguintes
foi uma sucessão de trapalhadas. As famí-
lias das vítimas foram ignoradas pelos exe-
cutivos — uma atitude que depois levou o
governo americano a criar uma lei obri-
gando as empresas aéreas a ter planos pa-
ra informar e dar conforto a parentes em
eventuais crises. Anos depois, o Brasil ado-
tou lei semelhante. A TWA foi exemplar-
mente punida pelo mercado. Após quase
falir, foi absorvida pela American Airlines
em 2001. A marca desapareceu.

Casos como o da TWA transformaram
para sempre a maneira com que as empre-
sas lidam com desastres. Há cerca de 20
anos, um gesto de compaixão do presiden-
te da empresa pelo sofrimento dos paren-
tes das vítimas ou outros atos simbólicos
eram suficientes para acalmar os ânimos
dos envolvidos. Quando um Boeing da
Vasp chocou-se contra uma montanha pou-
co antes de pousar em Fortaleza, em 1982,
a companhia enviou seu diretor de rela-
ções públicas aos principais telejornais do
país para informar que lamentava o ocor-
rido. Em seu discurso, o diretor relatou a

CRISES PODEM
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Acidente com o Ford Explorer e a plataforma da Petrobras:
descuidos que prejudicaram a imagem das empresas

perda dos próprios pais no acidente. Ou-
tras 140 pessoas morreram, A opinião pú-
blica solidarizou-se com o executivo e a
imagem da empresa saiu praticamente ile-
sa do acidente. Em 1989, quando um
Boeing da Varig fez um pouso forçado em
Mato Grosso depois de errar a rota, bas-
tou que a companhia (que então gozava
de amplo prestígio) demitisse o piloto pa-
ra ficar em paz com a opinião pública.

Hoje, problemas de imagem adminis-
trados de forma amadora podem danificar
permanentemente os negócios, a reputa-
ção da empresa e o emprego de seus altos
executivos — seja na aviação comercial,
seja em qualquer outro ramo de atividade.
Há seis anos, a Ford e a fabricante de pneus
Firestone protagonizaram um caso notó-
rio. As duas empresas travaram um jogo
de empurra público em torno das causas
de uma série de acidentes que mataram
pelo menos 148 pessoas nos Estados Uni-
dos. Todas dirigiam o modelo utilitário es-
portivo Ford Explorer. Em 1998, a mon-
tadora recebeu reclamação de um moto-
rista que sofrerá um acidente por causa de
um defeito no pneu do carro. Em respos-
ta, o cliente ganhou um cheque com valo-
res que cobriam o prejuízo. O problema
não foi checado. E a Ford manteve-se ne-
gligente quando começaram a aparecer

novas reclamações
e relatos de aciden-
tes. A montadora
convocou um recall
de mais de 6,5 mi-
lhões de pneus ao
custo de 3,5 bilhões
de dólares. O então
presidente Jacques
Nasser atribuiu toda

a responsabilidade à Firestone. A Firesto-
ne, por sua vez. recusava-se a assumir a
culpa pelas mortes e a ressarcir as vítimas.
O resultado foi uma batalha jurídica entre
as duas empresas, com prejuízos de ima-
gem para ambas. Em 2000, revelou-se que
o Explorer tinha graves problemas estru-
turais. Desgastado, Nasser perdeu o em-
prego um ano depois.

Acidentes—ou uma série deles, no ca-
so da Ford—podem não apenas criar cri-
ses de reputação mas também desnudar
problemas operacionais que antes não eram
conhecidos pelo público. No caso daTWA,
além do péssimo tratamento dispensado
aos parentes das vítimas, ficou evidente o
péssimo estado de seus aviões. Os passa-
geiros, claro, desapareceram. A TAM se
viu forçada a iniciar um ousado programa
de devoluções dos Fokker, modelo tido co-
mo antiquado, e a acelerar a compra de
novos aviões — os modemíssimos Airbus.
que hoje são maioria em sua frota. Quan-
do a plataforma de petróleo P-36 naufra-
gou na bacia de Santos, o então presiden-
te da Petrobras, Henri Philippe Reichstul,
foi alvo de críticas. Foi acusado de tercei-
rizar de forma irresponsável a mão-de-obra
para cortar custos. Meses depois, viu-se
que as acusações eram infundadas. Mas a
pressão custou a Reichstul seu cargo.

A Gol, pelo próprio modelo de negó-
cios, conta com certa blindagem em rela-
ção a esse tipo de critica. Sua frota é uma
das mais modernas do mundo. (O avião
que protagonizou a tragédia do vôo 1907
tinha apenas 200 horas de vôo e havia si-
do entregue pela Boeing, a líder mundial
do setor, em setembro. Estava em opera-
ção havia apenas 17 dias.) O acidente pe-
gou a companhia no meio de um incrível
processo de expansão. Nos últimos três
anos, a frota cresceu de 22 para 55 aero-
naves, o faturamento passou de 529 mi-
lhões para 1,2 bilhão de dólares e seu lu-
cro cresceu de 39 milhões para 158 mi-
lhões de dólares. Os números fazem da
Gol uma das companhias aéreas mais ren-
táveis do mundo. Até o fechamento desta
edição, a possibilidade de a Gol. a Boeing
ou a Embraer terem qualquer responsabi-
lidade pelo choque entre as aeronaves era
reduzida. "Empresas novas sempre sofrem
mais do que as estabelecidas quando acon-
tecem desastres desse tipo", diz Robert
Jensen, presidente da Kenyon, maior em-
presa de gestão de desastres dos Estados
Unidos. "Mesmo sem culpa alguma no
episódio, eles terão de fazer um enorme
esforço para superar esse momento e levar
o consumidor a esquecer o acidente." A
TAM, que passou por crise pior, sobrevi-
veu, assistiu à derrocada dos concorrentes
e se tornou a maior companhia aérea do
país — mesmo tendo as imagens de seu
dramático acidente reprisadas à exaustão
a cada acidente, como aconteceu nos últi-
mos dias. A Gol terá de seguir, daqui pa-
ra a frente, um caminho semelhante. •

Com reportagem de Camlina Meyer

e Denise Carvalho

DESNUDAR PROBLEMAS OPERACIONAIS
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