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Atenção passageiros viajando com laptops. Vocês estão para se tornar muito mais produtivos e 
felizes, ou perder um dos últimos refúgios que lhes resta no dilúvio digital que aflige sua vida. 
 
Nos próximos meses, acesso sem fio à internet vai começar a aterrissar na cabine de 
passageiros de algumas companhias aéreas dos Estados Unidos. 
 
Nesses aviões, qualquer passageiro que tenha um laptop - ou um celular - com Wi-Fi poderá 
fazer praticamente tudo que poderia fazer online em casa ou no escritório. Isso inclui surfar a 
web, usar email, mandar torpedos ou mensagens instantâneas, baixar e carregar arquivos ou 
assistir a vídeos e ouvir música diretamente pela internet, o chamado streaming. 
 
Eu fiz tudo isso alguns dias atrás num vôo de teste do novo sistema, chamado Gogo. Durante 
o vôo de São Francisco para Denver, num pequeno jato de teste, pude operar online como se 
estivesse em minha mesa. Usei laptops Dell e Apple, um BlackBerry, um celular com Windows 
Mobile e um iPhone para as tarefas online mais comuns. 
 
Mandei e recebi emails com o Outlook, da Microsoft, e o Apple Mail, inclusive alguns com 
anexos pesados. Usei mensagens instantâneas para bater papo com o AOL Instant Messenger 
e o Google Talk. Usando todos os principais navegadores de web, abri dezenas de sites e 
assisti a vídeo-clips no Hulu e no YouTube. Baixei fotos, música, arquivos PDF e documentos 
do Microsoft Office. Usei todas as funções de internet do iPhone, do BlackBerry equipado com 
Wi-Fi e do celular com Windows Mobile. 
 
Um detalhe importante: o Gogo é um sistema só de dados. Ele não permite chamadas 
telefônicas e boqueia todos os serviços de comunicação de voz através da internet. 
 
O Gogo será lançado em três rotas da American Airlines, provavelmente em julho. Os 
primeiros aviões a usá-lo serão os 15 Boeing 767 da American que voam entre Nova York e 
Los Angeles, São Francisco e Miami. Até o fim do ano, o Gogo estará disponível em todas as 
rotas, que não são muitas, da Virgin America, e possivelmente em outros trajetos nos EUA, se 
as primeiras experiências derem certo. Ele é fornecido às companhias aéreas por uma empresa 
de Denver chamada Aircell, que diz estar em negociações para oferecer o Gogo em várias 
outras grandes aéreas americanas no ano que vem. 
 
O serviço Gogo vai custar US$ 12,95 para vôos de três horas ou mais e US$ 9,95 para viagens 
mais curtas. Você entra no Gogo como em qualquer outro serviço de internet, registrando-se 
numa página especial na web. A Aircell planeja oferecer opções avançadas de modo que você 
só tenha de informar seu nome de usuário e senha no avião. Não precisa de nenhum software 
extra, equipamento ou cabos. 
 
Umas poucas funções de internet serão oferecidas de graça no Gogo, inclusive acesso ao site 
da American Airlines, para os guias online de viagens Frommer e para alguns artigos do Wall 
Street Journal. 
 
O Gogo não é o primeiro serviço de internet em aviões. Poucos anos atrás, a Lufthansa 
ofereceu um serviço da Boeing baseado em satélite, principalmente em vôos transatlânticos, 
mas foi cancelado. 
 
O serviço opera a velocidades respeitáveis, embora não estonteantes - parecidas com a que 
você teria num celular de banda larga ou numa linha fixa com conexão DSL mais lenta. No 
meu vôo de teste, as velocidades de download variaram de 266 quilobits por segundo a 1,4 
megabits por segundo, com a velocidade mais comum ficando entre 500 e 600 kbps. 
Velocidades para carregar ficaram entre 250 e 300 kbps. Achei que a maioria das tarefas que 
testei, exceto streaming de vídeo, pareciam suaves e normais. 
 



As velocidades podem cair num avião grande com muita gente online ao mesmo tempo. Mas a 
Aircell alega ter tecnologia para tornar minha experiência possível para qualquer um que faça 
tarefas comuns, como navegar a web e usar email. Em meu vôo de teste, oito laptops e seis 
celulares inteligentes com Wi-Fi estavam usando o sistema ao mesmo tempo. Todos 
registraram velocidades em queda, exceto por poucos minutos, quando o avião sobrevoava 
zonas sem a cobertura das torres da companhia. 
 
A Aircell oferece acesso à internet para os aviões por meio de uma rede de 92 torres 
espalhadas pela América do Norte. Essas são basicamente torres de celular que carregam um 
sinal de dados de alta velocidade, mas só que apontam para cima, em direção ao céu. Um 
captador na parte de baixo do avião captura o sinal, que então é distribuído pelo avião via Wi-
Fi.  
 
As companhias aéreas dizem que o Gogo é seguro e não interfere com as operações do avião. 
Ele é aprovado pelo governo americano e os pilotos podem desligar o sistema se acharem 
necessário. 
 
É bom ter em mente que o Gogo é um serviço norte-americano, apenas, baseado em terra. Ele 
não funciona sobre o oceano e, por enquanto, não opera em outros continentes.  
 
Mas para passageiros nos EUA que queiram ficar conectados no ar, o Gogo funciona. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2008, Empresas, p. B11. 


