
As melhores e piores companhias aéreas para viciados em tecnologia 

Atentas ao crescimento do mercado de notebooks e às novidades em celulares, companhias 
testam novos serviços de bordo. 

Quantas companhias aéreas nos Estados Unidos já oferecem acesso à Internet por banda larga 
para todos os passageiros? 

Se sua resposta é nenhuma, você acertou. Mas esse cenário deve mudar. A JetBlue, por 
exemplo, já oferece serviço de e-mail em um de seus vôos – mas não acesso ilimitado à 
internet.  

Continental, Southwest, Virgin America e American Airlines estão testando e devem lançar 
serviços ilimitados de acesso à internet nos próximos meses. Até a metade de 2009, os 
passageiros provavelmente terão diversas opções de conexão à internet durante suas viagens.  

 

“Quando se trata de cortesias tecnológicas, poucas companhias se dispõe a investir”, afirmou 
Henry H. Harteveldt, vice-presidente e analista da Forester Research. Essa contenção é 
compreensível, levando-se em conta a turbulência econômica da indústria aérea nos últimos 
anos. 

Enquanto isso, a demanda mundial de computadores portáteis se mantém nas alturas. A 
DisplaySearch prevê que em 2008 serão vendidos 228,8 milhões de notebooks no mundo – 
quase dez vezes mais do que em 2001. Isso leva a crer, sem muito risco de erro, que a 
demanda por acesso à internet durante vôos deve aumentar. 

Conheça as companhias aéreas mais "geeks" dos Estados Unidos: 

Em termos de cortesias tecnológicas, algumas novas companhias, como a Virgin America e a 
JetBlue, estão milhas à frente das empresas tradicionais. 

1- Virgin America: mensagem instantânea.  

Assentos em todos os vôos possuem tomadas de 110 wolts, dispensando o adaptador para 
recarregar seu notebook. A maioria das companhias não acrescenta tomadas nos assentos, 
como fez a Virgin America. Ela oferece diversos conectores USB, permitindo que você 
recarregue seu iPod e outros dispositivos. A companhia oferecerá conexão à internet wireless 
até o final de 2008. 



O sistema de entretenimento nos vôos da Virgin America, chamado Red, inclui uma tela 
sensível ao toque de nove polegadas. Por ela, é possível acessar programação de áudio, jogos, 
filmes pay-per-view e TV ao vivo ou enviar mensagens instantâneas para outros passageiros e 
chamar o serviço de bordo.    

2 - JetBlue: primeira companhia a oferecer acesso a e-mail e TV ao vivo durante o vôo.  

A JetBlue foi a primeira companhia dos Estados Unidos a oferecer conteúdo de TV ao vivo nas 
telas individuais. O serviço é gratuito, mas os filmes pay-per-view custam cerca de cinco 
dólares cada. Os passageiros também podem ouvir 100 diferentes rádios da Rádio Satélite XM 
sem pagar nada. Outra vantagem: a JetBlue é uma das poucas companhias que oferecem 
acesso à internet wireless gratuito nas áreas dos portões de embarque – especialmente nos 
aeroportos JFK, em Nova York, e Long Beach, na Califórnia. A desvantagem é que os assentos 
não têm tomadas. 

Em dezembro de 2007, a JetBlue começou a testar uma versão limitada de serviço de internet 
durante o vôo no Airbus A320. Passageiros com notebooks podem enviar e receber e-mails do 
Yahoo Mail e mensagens instantâneas do Yahoo Messenger, enquanto usuários de BlackBerrys 
com rede Wi-Fi podem enviar e receber mensagens por Wi-Fi. A JetBlue planeja lançar o 
serviço de acesso ilimitado à internet em banda larga até o final de 2008.  

3- American Airlines: tomadas e serviços no celular.  

Embora não seja tão atraente quanto a Virgin America ou a JetBlue, a American Airlines se 
destaca entre as grandes companhias dos Estados Unidos por causa dos diversos serviços 
“geeks” que oferece.  

A ferramenta de reservas online da American é melhor que a das concorrentes. Quando se cria 
um itinerário, por exemplo, você pode ver uma imagem da aeronave, o tempo total do vôo e o 
que é oferecido no serviço de bordo.  

Em janeiro deste ano, a companhia lançou seu site 3G. É possível, pelo celular, confirmar seu 
vôo, visualizar itinerários e status do vôo e receber notícias sobre o clima e informações do 
aeroporto. Em breve será possível agendar vôos, mudar reservas, ver preços especiais de 
passagens e se registrar no programa de fidelidade da companhia.  

Talvez o detalhe mais importante seja o fato de a American Airlines ser a única grande 
companhia nos EUA que tem tomadas nos assentos de todas as classes, na maioria de suas 
aeronaves. Mas é necessário um adaptador para conectar o notebook.   

Recentemente, a American instalou e está testando a oferta de acesso à internet por banda 
larga no seu Boeing 767-200. O objetivo é continuar com os testes em 15 das suas aeronaves 
767-200, principalmente em vôos transcontinentais, com a previsão de oferecer o serviço a 
todos os passageiros até o final do ano. O sistema de banda larga Aircell, usado pela 
companhia, dará acesso ilimitado à internet aos passageiros. Como os outros sistemas de 
banda larga em vôos que as companhias estão testando, o Aircell não permitirá serviço de 
celulares ou de VoIP.  

 

 

 

 



Vôos high-tech de companhias fora dos EUA: 

Companhias fora dos EUA – principalmente em rotas longas como Nova York/Londres – 
oferecem a passageiros em viagens de negócios cortesias surpreendentes.  

1- Singapore Airlines: um PC no seu assento.  

Parece mentira, mas é real: as telas individuais dos passageiros servem como computadores 
baseados no sistema operacional Linux, com o software StarOffice da Sun Microsystem. Cada 
um dos sistemas inclui porta USB, portanto você pode conectar seu drive USB ou discos rígidos 
portáteis e carregar seus documentos. Também é possível usar a porta USB para conectar um 
teclado ou mouse. Esqueceu o teclado? A companhia vende durante o vôo.     

As telas LCD individuais da Singapore estão entre as maiores e com melhor resolução de 
imagem de todos os sistemas de entretenimento de companhias aéreas. Na classe econômica, 
as telas medem 10,6 polegadas; na classe executiva, 15,4 polegadas e, na primeira classe, 
elas medem inacreditáveis 23 polegadas.  
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passagens e se registrar no programa de fidelidade da companhia.  
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1- Aeroporto Internacional de Denver: um dos maiores dos EUA, ele oferece rede Wi-Fi 
gratuita em quase todas as áreas. Advertência: o aeroporto recentemente recebeu ordens para 
bloquear o acesso a alguns sites considerados racistas. Os quiosques do centro de negócios do 
aeroporto incluem terminais equipados com aplicativos para escritório, impressoras e tomadas.  

2 – Aeroporto Internacional McCarran, em Las Vegas: também oferece Wi-Fi nos seus 
terminais. Estão sendo adicionadas tomadas em algumas áreas e as cabines telefônicas foram 
transformadas em zonas de recarga de gadgets.  

3 – Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta: há pelo menos cinco serviços de 
rede Wi-Fi, mas nenhum gratuito. A Delta, que opera intensamente neste aeroporto, oferece 
centros de recarga e de trabalho em alguns portões de embarque.  

4 – Aeroporto Internacional Sky Harbor, em Phoenix, e Aeroporto Internacional de Orlando: 
oferecem rede Wi-Fi em áreas próximas aos portões de embarque. Em Phoenix, recentemente 
houve uma reforma no terminal 4, que ganhou áreas onde os usuários de computadores 
podem usá-los apoiados em prateleiras e recarregá-los. O Aeroporto de Orlando oferece 
quiosques públicos de internet.  

5 – Aeroporto Internacional da Filadélfia: oferece Wi-Fi em todos os terminais – acesso 
gratuito apenas em fins de semana. Existem 100 estações de trabalho nas áreas do portão de 
embarque com tomadas, assim como os escritórios privativos Regus Express/Laptop Lane. 

Dicas: Não consegue encontrar uma rede Wi-Fi dentro do aeroporto? Vá até um lounge privado 
de alguma companhia. A maioria desses espaços oferece Wi-Fi para seus clientes, 
normalmente de graça. Não se esqueça de levar um cabo, no caso de precisar compartilhar um 
soquete com outras pessoas no portão de embarque. E se suas conexões o obrigarem a passar 
muito tempo no aeroporto, pesquise hotéis e restaurantes próximos que oferecem rede Wi-Fi. 

Companhias aéreas que não agradam fãs de tecnologia: 

Nem todas as companhias aéreas oferecem serviços aos conectados. Algumas não oferecem 
nem os mais simples, como exibição de filmes durante vôos domésticos. 

A United Airlines, apesar de ser uma das maiores companhias do mundo, tem apenas uma 
aeronave – o Boeing 757 – com tomadas nos assentos. A classe econômica especial chega a 
oferecer assentos mais espaçosos para quem precisa trabalhar.  

A AirTrain não exibe filmes e não tem tomadas. O passageiro pode se contentar apenas em 
ouvir rádio em qualquer assento.  

A Qantas e a Air France estão testando o uso de celulares durante o vôo. 

Disponível em: <http://pcworld.uol.com.br>. Acesso em 27 mar. 2008 

 


