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A volta da
Pan Am, em
uma onda
de nostalgia
Companhia aérea que faliu em 1991 recebe
status de grife e ganha até uma série de TV

Resgate. Empresa, que deixou o mercado de aviação há 20 anos, voltou à moda com série de TV estrelada por Christina Ricci

Impecável. Uniforme de aeromoça vira fantasia de Halloween

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Duas décadas depois do últi-
mo voo de um avião da Pan
Am, a mais célebre companhia
aérea americana voltou à mo-
da nos Estados Unidos, ainda
que bem distante de aeropor-
tos como o JFK.
De fantasia mais disputada no
Halloween de Nova York deste
ano a uma série de TV lançada no
mês passado pela rede ABC, a
marca da antiga gigante da avia-
ção mundial se transformou lite-
ralmente em um símbolo vintage
e passou a dar lucro.

Uma mala pequena com o lo-
gotipo da Pan Am custa US$ 300.
Um relógio não sai por menos de
US$ 120. Dá até para comprar
um porta-passaporte com a mar-
ca da companhia aérea por pou-
co mais de US$ 20 na internet.
Também é possível adquirir os
produtos em lojas para colecio-
nadores espalhadas pelos Esta-
dos Unidos. Alguns desses aces-
sórios pertencem a uma linha ex-
clusiva desenhada pelo estilista
Marc Jacobs.

Na televisão, o programa da
ABC, uma das três gigantes da
TV americana, é exibido todas as

noites de domingo. As estrelas
são as aeromoças e os pilotos da
companhia nos anos 60 e 70 – a
personagem principal é vivida
por Christina Ricci, que já fez fil-
mes como Minha Mãe é Uma Se-
reia, A Família Addams e A Len-
da do Cavaleiro Sem Cabeça.

Parte da trama se passa dentro
dos aviões – um Boeing foi recria-
do em estúdio –, revivendo uma
época em que era possível fumar
à vontade nas aeronaves. Além
disso, em termos de segurança, a
série também recria um ambien-
te completamente diferente da
paranoia atual: as malas não pre-
cisavam passar por um aparelho
de raio X e os passageiros não
tinham de tirar os sapatos para
passar pelo detector de metais.

Mesmo as antigas concorren-
tes se aproveitam do renasci-
mento da marca. A Delta, que
comprou parte do espólio da
Pan Am depois da falência em
1991, é uma das principais patro-
cinadoras da série da ABC. “A
Pan Am era antes uma marca de
aviação. Agora, é ligada ao entre-
tenimento e de uma forma vaga a
viagens, mas não a aviões”, afir-
ma Renée Whitworth, sócia de
uma agência de marcas de Nova
York.

Os direitos da marca Pan Am
pertencem a uma empresa que
atua na área ferroviária com base
em New Hampshire e foram ad-
quiridos depois da falência da
empresa. Inicialmente, eles che-
garam a abrir uma companhia aé-
rea local com o nome. Mas a cri-
se de 2008 interrompeu esses
planos. Nessa mesma época, os
produtores da série de TV entra-
ram em contato para a realiza-
ção do programa, mas as negocia-
ções demoraram alguns anos até
serem concretizadas.

Atemporal. Em recente entre-
vista, a diretora de marketing da
Pan Am, Stacy Beck, disse que a
marca é “atemporal, inovadora,
com estilo”. “Gerações mais anti-
gas a consideram nostálgica.
Eles lembram da Pan Am e chega-
ram a voar pela companhia. Era
uma época em que nos vestía-
mos para viajar. O voo era uma
aventura tão importante quanto

o destino. Já os mais jovens con-
sideram o nome retrô e descola-
do”, ressalta.

Pette Runnette, presidente da
Fundação Histórica Pan Am, afir-
ma que a empresa é “uma visão
do que uma companhia aérea po-
deria ser”. “Os funcionários que
trabalhavam na Pan Am e os pas-
sageiros que voavam na Pan Am
desfrutavam de uma experiên-
cia que representa o melhor que
os Estados Unidos poderiam ser
e o melhor que os americanos po-
deriam oferecer ao mundo.”

O primeiro voo da Pan Am
aconteceu em 1927, para Cuba. E
o último, em 1991. A companhia
foi marcada por ter sido alvo de
um atentado terrorista nos anos
80, na Escócia. O então líder lí-
bio, Muamar Kadafi, morto no
mês passado, foi acusado de ser
o mentor do ataque. Após anos
de sanções, ele concordou em pa-
gar indenizações às vítimas, mas
nunca assumiu o envolvimento.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B18.




