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Susan Carey
The Wall Street Journal,
de Atlanta

Uma aeronave estacionada 
em um vasto hangar nesta cida-
de exibe uma pintura reluzen-
te, 160 assentos imaculados 
de couro azul e um cheirinho 
de avião saído da fábrica. Mas 
esse recém-chegado membro 
da frota da Delta Air Lines está 
longe de ser novo.

O bimotor MD-90 que a 
empresa comprou da China 
Southern Airlines Co. tem mais 
de 13 anos. Ele é um dos 49 avi-
ões desse modelo, fabricado 
pela McDonnell Douglas, que 
a companhia aérea americana 
está adaptando, depois de com-
prá-los a preços de liquidação 
de empresas que ficaram felizes 
por descartar uma aeronave cuja 
fabricante foi absorvida pela 
Boeing Co. há vários anos.

A maioria das grandes empre-
sas aéreas prefere comprar avi-
ões novos, dotados dos últimos 
acessórios de alta tecnologia. A 
Delta, porém, tem uma das frotas 
mais antigas nos Estados Unidos 
e já se acostumou a ter sucesso 
nadando contra a corrente.

A segunda maior aérea ameri-
cana surpreendeu o setor ao ser a 
primeira a comprar uma refina-
ria de petróleo, numa iniciativa 
para controlar o seu mais alto e 
mais volátil custo operacional: o 
combustível aéreo. Ela adminis-
tra uma enorme subsidiária de 
manutenção, que cuida dos seus 
próprios aviões e também pres-
ta serviços a terceiros, enquanto 
outras companhias aéreas aban-
donaram essa atividade ou redu-
ziram sua escala.

A empresa sediada em Atlanta, 
no Estado de Geórgia, também é a 
que tem mais flexibilidade traba-
lhista no setor, embora também 
pague os melhores salários. Nos 
EUA, onde a adesão a um sindica-

to é decidida pelos funcionários 
de cada empresa, a vasta maioria 
dos empregados da Delta não é 
sindicalizada.

Hoje, a Delta está numa posi-
ção privilegiada, num momento 
em que a indústria aérea ameri-
cana passa por uma muito neces-
sária transformação para se 
parecer mais com outros setores 
que geram lucros e rendimen-
tos estáveis para os acionistas. 
Depois de décadas de expansão 
excessiva, desperdício e foco em 
participação de mercado em vez 
de lucratividade, o novo plano 
de voo consiste em fixar preços 
de passagens que possam cobrir 
os custos, sair de mercados não 
rentáveis e, sobretudo, controlar 
os custos com mão de ferro.

Curiosamente, o esforço de 
redução de custos vem se concen-
trando em um ativo que a maioria 
das aéreas evita: aeronaves mais 
antigas. Especialistas no assunto 
dizem que, com uma manuten-
ção cuidadosa, aviões mais velhos 

podem voar com segurança. De 
acordo com dados coletados pela 
Boeing, apenas 12 dos 36 aciden-
tes de aviões comerciais ocorri-
dos em 2011 e que destruíram 
aeronaves ou causaram danos 
substanciais envolveram aviões 
de 20 anos ou mais.

Além dos MD-90, a Delta está 
arrendando 88 aviões Boeing 
717 com idade média de 11 
anos. Mesmo incluindo os cus-
tos mais altos de combustível e 
manutenção, a Delta estima que 
economizou pelo menos US$ 1 
bilhão na compra dos MD-90 
comparado com uma aquisição 
de aeronaves novas, tornando 
seu custo por assento quase 10% 
mais baixo do que o de um 737. 
A empresa não revelou o quanto 
está economizando com o 717, 
mas o seu executivo de estratégia 
de frota garantiu que a empresa 
“está felicíssima com a compra”.

Essas apostas podem sair caras 
se o preço dos combustíveis 
disparar, se as aeronaves exigi-

rem mais manutenção do que o 
esperado, ou se tiverem proble-
mas de segurança. Por enquanto, 
a empresa está prosperando com 
seu plano de economia e usan-
do o dinheiro extra para pagar 
dívidas, remodelar o interior 
das aeronaves, investir em novos 
terminais e acrescentar atrati-
vos para os passageiros em voo, 
como internet sem fio.

A empresa está em seu terceiro 
ano consecutivo no azul e pres-
tes a reduzir sua dívida líquida 
(dívida menos caixa) de US$ 17 
bilhões em 2009 para US$ 10 
bilhões em 2013. 

Em junho, a Fitch Ratings ele-
vou a classificação de crédito 
da Delta em dois níveis, para 
B+, devido à “rápida reestru-
turação do seu perfil de dívida 
e suas operações”, disse Sara 
Rouf, analista da Fitch. Embora 
a nota ainda não seja de grau 
de investimento, Rouf destacou 
que considera a empresa atual-
mente “o nome mais forte no 

setor aéreo dos EUA, o qual por 
si só já melhorou muito”.

Para os passageiros, os aviões 
mais velhos não significaram 
atrasos: nos três primeiros tri-
mestres deste ano, a Delta teve 
um índice de pontualidade de 
86,3% nos voos domésticos, 
ficando em quarto lugar entre as 
15 maiores aéreas americanas. 

Em 2005, quando a empresa 
pediu concordata, tinha os mes-
mos problemas que o restante 
do setor. Havia um excesso de 
companhias aéreas nos EUA e 
também um excesso de aviões. As 
grandes sofriam com o aumento 
dos custos e a baixa produtivida-
de. O combustível também esta-
va encarecendo.

A empresa aproveitou sua 
recuperação judicial para eli-
minar US$ 2 bilhões em despe-
sas anuais e lançar uma grande 
ampliação de rotas internacio-
nais. Em 2008, um ano depois de 
sair da proteção judicial, adqui-
riu a Northwest Airlines Corp., 

que também estava saindo de 
uma concordata.

 A empresa combinada é che-
fiada por Richard Anderson, um 
advogado de 57 anos que traba-
lhou 14 na Northwest antes de 
passar pelo setor de seguros de 
saúde. Sua primeira ação como 
diretor-presidente da Delta foi 
negociar a compra da Northwest 
e ajudar a Delta no processo de 
integração. Um dos conceitos que 
Anderson adotou da Northwest é 
que vale a pena conservar alguns 
aviões mais antigos. 

Não há consenso sobre quan-
do um avião fica muito velho. 
A FAA, agência reguladora do 
setor aéreo nos EUA, e especialis-
tas em segurança do setor acre-
ditam que um avião pode voar 
durante 30 anos ou mais, desde 
que tenha boa manutenção e 
que a operadora siga todas as 
orientações do fabricante e das 
autoridades, que exigem mais 
inspeções e reparos à medida 
que a aeronave envelhece. 

A frota da Delta tinha idade 
média de 16,6 anos no fim de 
setembro, comparado com 12 
anos na United Continental e na 
US Airways. 

 Sem dúvida, alguns analistas 
veem problemas na estratégia 
de manter aviões mais antigos. A 
maioria das concorrentes da Delta 
já trabalha com menos modelos 
de aeronaves, visado simplificar 
a frota e reduzir os custos de trei-
namento, manutenção e peças 
de reposição. Buscam também a 
economia de combustível que os 
novos modelos prometem.

A Delta não está imune à atra-
ção dos aviões novos. No ano 
passado, ela encomendou cem 
novos Boeing 737-900, que não 
são os modelos mais recentes da 
fabricante, mas a sim da sua linha 
anterior, e por isso custaram 
mais barato. “Nossa estratégia é o 
oportunismo”, disse Nat Pieper, 
vice-presidente da frota da Delta.

Plano de voo da Delta inclui aviões velhos
US$ 1 milhão a US$ 5 milhões
Revisão das duas turbinas, dependendo das condições de entrega. Os motores
precisam ser refeitos ou substituídos depois de um certo número de pousos e
decolagens.

US$ 200.000 a US$ 2 milhões
Manutenção da fuselagem , dependendo da abrangência das inspeções
regulares e substituição de peças determinadas pelo número de horas de
voo, pousos e decolagens .

US$ 200.000
Cozinha e outros detalhes da cabine:
a Delta está reduzindo o espaço na
cozinha desses aviões, já que pouca
comida é preparada e servida a
bordo.

Fontes: Avitas Inc. (valor); Delta (custos de reforma) The Wall Street Journal

Os 49 MD-90s da Delta
têm em média 15,5 anos

Parece novo em folha
Alguns dos custos de reformar cada um dos MD-90s que a Delta vem comprando conforme sua estratégia de usar aviões usados.

US$ 1 milhão
Assentos novos e Wi-Fi: poltronas ficam gastas e
manchadas. A Delta está instalando 160 assentos
novos de couro azul e conexão de internet.

US$ 300.000
Pintura da aeronave, carpete
novo: a pintura exterior
precisa ter as cores e logos
da empresa.

US$ 200.000
Reforma dos compartimentos
de bagagem e banheiros: os
compartimentos quebram e
descoloram e os banheiros
precisam ser modernizados.

Sophia Hollander 
The Wall Street Journal

Antes de ir estudar na Ave-
nues: The World School, uma 
nova escola particular em Nova 
York, Isabelle Levent  não se inte-
ressava por tecnologia. Fazen-
do o sétimo ano, ela escrevia 
suas redações a mão ou numa  
máquina de escrever Olivetti que 
ganhou quando fez nove anos. 

Agora, Isabelle entrega o dever 
de casa pela internet, filma as 
aulas com o iPad para mostrar à 
mãe e já não pena para carregar 
a mochila. Quase todos os livros 
dela são digitais.

“Achei bem legal, porque em 
geral a gente não usava tecnolo-
gia durante a aula”, disse Isabelle, 
que tem 11 anos e até o ano passa-
do frequentava uma escola públi-
ca. Para evitar se distrair, acres-
centou ela, “quando chego em 
casa e vou fazer o dever de casa, 
tento começar sem o laptop”.

Educadores vêm tentando por 
décadas aproveitar a tecnologia, 
desde os computadores empoei-
rados colocados no canto da sala 
de aula nos anos 70. É possível, no 
entanto, que nenhuma escola dos 
Estados Unidos tenha integrado 
ferramentas digitais ao ensino na 
escala dessa nova instituição, que 
abriu as portas em setembro.

Na Avenues, quase tudo envol-
ve tecnologia de ponta. Nas pare-
des, câmaras ativadas por áudio 
servem para conectar salas de 
aula ao redor do mundo. A maio-
ria dos livros de papel foi substi-
tuída por versões multimídia que 
só abrem em um iPad.

Na escola, todo aluno — do 1o

ao 9o anos — tem acesso a um 
tablet. A partir do 6o ano, todos 
recebem um iPad e um MacBook 
Air, abordagem que certos espe-
cialistas chamam de inédita e, 
talvez, redundante.

A Avenues tem 6.000 livros 
de papel e outros 70.000 livros, 

revistas e bancos de dados em 
formato digital. A ideia é ampliar 
os dois acervos. “Há alunos que 
adoram o livro de papel”, disse 
Alia Methven, diretora da biblio-
teca da instituição. “Mas o acesso 
instantâneo do livro digital tem 
muito apelo.”

A escola tem uma equipe de dez 
pessoas a cargo da tecnologia e da 
biblioteca. Alguns têm formação 
pedagógica e são encarregados 
de ajudar os professores a usar as 
ferramentas digitais.

A integração da tecnologia à 
sala de aula era parte tão “funda-
mental do DNA [da escola] que 
isso nem constituiu uma deci-
são”, disse o diretor da Avenues, 
Chris Whittle. “Uma escola que 
queira ser moderna precisa ser 
avançada nesse quesito.”

Claro que a Avenues não serve 
de modelo para redes de ensino 
públicas que têm falta de verba. 
Antes de abrir as portas, a esco-
la conseguiu US$ 75 milhões de 
doadores particulares e investiu 
US$ 2 milhões na infraestrutura 
tecnológica. O orçamento opera-
cional da escola, sem contar salá-
rios, é de US$ 1 milhão. O dinhei-
ro vem, em parte, da taxa anual de 
matrícula de US$ 2.000 por aluno, 
e da anuidade de US$ 39.750 (que 
inclui almoço e outros itens).

Ainda assim, agora que até ins-
tituições mais carentes da rede 
pública começam a testar o uso 

de ferramentas de alta tecnolo-
gia, a Avenues virou um labora-
tório voluntário para o teste de 
ideias, abordagens e possibilida-
des de projetos globais, dizem 
administradores de instituições 
de ensino. Que resultados isso 
trará, ainda não se sabe.

“Se a coisa toda se resumir a tro-
car um notebook de 50 centavos 
por um de 700 dólares, [o resul-
tado] provavelmente não será 
bom”, disse Howard Pitler, novo 
diretor pedagógico da Midconti-
nent Research for Education and 
Learning, uma organização sem 
fins lucrativos.

Pitler não sabia de nenhuma 
escola que desse iPads e laptops 
aos alunos. A seu ver, a medida 
provavelmente é “redundante”.

Mas acrescentou que, se a tec-
nologia for usada para “levar a 
sala de aula para além das pare-
des da sala [física], a ideia podia 
ser um divisor de águas”.

É justamente o que a Avenues 
pretende, diz a administração do 
colégio, citando como exemplo 
projetos que já conectaram seus 
alunos com outras escolas para o 
estudo de coisas distintas como 
padrões climáticos e bullying 
virtual. Segundo administrado-
res da Avenues, que pretende 
montar uma rede de escolas por 
todo o mundo, essa capacidade 
de contato com outras culturas 
só vai crescer.

Escola de Nova York troca 
livros por iPad e MacBook

BRYAN DERBALLA PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Estudantes da Avenues carregam laptops, iPads e, às vezes, até livros
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