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NOS DIAS de hoje, quase toda via-
gem de avião é cheia de incerte-
zas — longas filas, procedimen-

tos de segurança que mudam a todo mi-
nuto, tarifas de bagagem e regras bi-
zarras de emissão de bilhetes. Lugares
estão sendo cada vez mais espremidos.
A American Airlines desistiu de sua
tentativa de abrir “mais espaço na
classe econômica”. 

Mas, mesmo com tudo isso, há
maneiras de fazer seu tempo no ar

não ser um pesade-
lo. Este guia —
baseado em quase

três anos de escrever a coluna Middle
Seat do Wall Street Journal, uma déca-
da cobrindo o setor de aviação comer-
cial e infinitas horas apertado entre
braços de poltronas — oferece algu-
mas estratégias.

Os programas de milhas ainda são
importantes?

Sim. Concentrar suas viagens em
programas de milhagem ajuda a se
aproximar do status de elite — algo
importante para determinar a qualida-
de da sua viagem, como upgrades para
primeira classe, assentos melhores na
econômica (como um lugar perto da
saída), prioridade na hora de entrar no
avião e filas expressas em alguns pon-
tos de checagem da segurança.

Como conseguir o melhor preço?
Pesquise com antecedência e fre-

qüência. Como no mercado acionário,
você não encontrará o preço absoluta-
mente mais baixo a não ser que seja
por pura sorte. Comece sua busca
sabendo o que é um bom preço para o
seu trecho, e aí compre se o achar. 

Steve Landis, presidente da
Associação de Viajantes Aéreos do
Sul da Flórida, tem estudado os pre-
ços das companhias aéreas com tanta
atenção por tanto tempo que ele con-

segue identificar características de
programação de preços de receita em
várias companhias americanas. Ele
diz que algumas companhias, como a
American, a Delta e a JetBlue, ofere-
cem preços menores para períodos
movimentados de feriados e aumen-
tam o preço à medida que os lugares
são vendidos. Outras companhias,
como a Continental, começam mais
alto com seus preços e depois cortam
os preços quando se aproximam da
data do vôo se tiverem assentos que
não foram vendidos. O conselho dele:
“Escolha uma companhia que utiliza o
velho sistema de começar mais baixo
e aumentar os preços à medida que os
lugares são vendidos.”

Para viagens pessoais de último
minuto, use suas milhas. Se você tiver
de encarar um preço alto para comprar
uma passagem para ir a um funeral ou
resolver uma emergência de família, é
melhor gastar 25.000 a 40.000 milhas e
guardar seu dinheiro para uma passa-
gem barata para a praia.

Quando é o melhor horário para
viajar?

No meio do dia, se possível. Vôos de
manhã cedo costumam se traduzir em
longas filas na segurança, especial-
mente nas segundas-feiras de manhã.
À noite, os vôos costumam ser vítimas
de atrasos acumulados durante o dia e
o clima muitas vezes está pior depois
que o calor do dia se acumulou.

Melhor avião?
O Airbus A320 dentre os aviões de

um corredor — os assentos da classe
econômica são mais largos do que na
maioria dos jatos da Boeing Co. Para
aviões de dois corredores, o Boeing 777
se destaca como favorito para o confor-
to do viajante. 

Como conseguir o melhor assento?
O site Seatguru.com oferece mapas

dos assentos e recomendações para

diferentes aeronaves de várias compa-
nhias aéreas não-brasileiras. Os sites
de algumas companhias permitem ver
os assentos disponíveis antes de com-
prar a passagem. Pesquisas das com-
panhias indicam que o maior determi-
nante do seu conforto não é o espaço
para as pernas ou para os quadris ou
entretenimento no vôo — é se o assen-
to do meio a seu lado está vazio ou não.
Cheque se o assento vizinho ao que
você pretende usar está tomado. Se
estiver, veja se dá para mudar.

Algumas companhias bloqueiam os
assentos do meio a pedido de viajantes
com status de elite para que eles sejam
os últimos a serem preenchidos. E
alguns viajantes dizem que você ainda
pode convencer os agentes no portão de
embarque a bloquear o assento do
meio como consolo por não conseguir
upgrade para primeira classe.

O que mais fazer para se preparar?
Arrume sua mala como se um ladrão

pudesse mexer nela. Porque isso pode
mesmo acontecer. E inclua uma muda
de roupas e artigos essenciais numa
mala de mão como se sua bagagem des-
pachada não fosse chegar junto com
você. Porque isso pode mesmo aconte-
cer. A Administração de Segurança do
Transporte do governo americano já
recebeu torrentes de reclamações de
problemas com bagagem e já pegou
alguns checadores de bagagem com
artigos valiosos nas mãos. Se tiver de
carregar coisas valiosas, talvez valha a
pena enviá-las por um sistema de cor-
reio expresso ou carregá-los consigo. 

Quando estiver se vestindo para um
vôo internacional, desista de sapatos
com cadarços e tênis. Vista algo que
seja fácil de colocar e tirar, porque
você terá de fazê-lo. E vista meias — os
chãos dos aeroportos são sujos.
Viajantes assíduos agora precisam de
um cinto com pouco ou nenhum metal
— esqueça a moda. Sutiãs com arma-

ções de metal incluem-se na mesma
categoria — metal só dá trabalho. 

Alguns viajantes que conheço carre-
gam uma maleta com uma roupa leve
para trocarem a bordo e depois destro-
carem para o terno. Algumas compa-
nhias como a Virgin Atlantic agora ofe-
recem roupas de dormir para os passa-
geiros de primeira classe. 

Como evitar as filas? 
Para o check-in, utilize os quiosques

de auto-atendimento que permitem
completar o serviço com um toque de
um dedo. Se tiver de mudar de rota ou
encontrar outro vôo, não perca tempo
na fila: ligue para a companhia e pegue
seu cartão de embarque no quiosque.

O que mais levar?
Carregar água é uma dica inteli-

gente, especialmente em viagens lon-
gas, já que o carrinho das bebidas pode
demorar um pouco (e nunca beba a
água da torneira do avião). Viajantes
sugerem que você leve loções e sabone-
tes bactericidas que você possa utilizar
sem água para combater os germes da
viagem. E assegure-se de que tenha
algo para passar longas horas sem
morrer de tédio, seja um livro, um
tocador de DVD portátil ou coisa que o

valha. O mesmo vale para comida.

Quando ir ao banheiro?
Isso é importante. Assegure-se de

que você fará sua parada estratégica a
bordo do avião, já que correr para o
banheiro quando você aterrissou pode
deixá-lo atrás de dez pessoas na fila do
táxi. E não espere até o fim do filme na
cabine para ir ao banheiro. Quando
começam os créditos acontece uma
corrida. 

Depois de pousar
Se puder, utilize os chuveiros do

aeroporto quando chegar de vôos em
que passou a noite toda. É ótimo para
fazer a circulação voltar ao normal e,
mesmo que você não seja um viajante
com status de elite, às vezes um bom
agente de viagens pode conseguir aces-
so aos chuveiros, ainda que esteja via-
jando na classe econômica e não seja
membro do clube da companhia aérea. 

Uma alternativa, se você ou sua
empresa puderem pagar por isso, é
reservar um hotel para a noite ante-
rior à chegada de seu vôo. Desse modo
você pode ir direto para um quarto
quando chegar de manhã cedo, em vez
de ter de esperar pelo horário normal
de check-in.
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Ariel Horn, graduanda da
Universidade da Pensilvânia,
estava sendo entrevistada para
um emprego de início de carrei-
ra numa consultoria de Nova
York em abril de 2002 quando
uma pegadinha criada para tes-
tar a capacidade analítica dela
a pegou desprevenida. 

“Quantos cabeleireiros há
nos Estados Unidos?”, pergun-

tou o entre-
v i s t a d o r .
T e n t a n d o

dar uma resposta lógica, Horn
se perdeu em detalhes irrele-
vantes e deu uma chute alto
demais: 50 milhões. “Senti como
se eu fosse a pessoa mais burra
que ele já havia entrevistado”,
diz ela. Ela não conseguiu o
emprego — e nunca descobriu o
número de cabeleireiros do país. 

Todo mundo pode se ver
embaraçado numa entrevista
de emprego, seja porque comete
uma gafe tentando responder a
uma pegadinha, ou porque
chega despreparado ou fica sem
palavras a respeito de algo
óbvio. E o modo como você lida
com situações desconfortáveis
pode determinar se você será
levado à porta de saída ou ao
seu novo escritório. 

Aqui estão alguns motivos
comuns pelos quais pessoas em
busca de um emprego ficam
confusas com perguntas numa
entrevista e o que se pode fazer
para recuperar a pose:

Falta de dever de casa quan-
to a um empregador potencial.

Um alto executivo recente-
mente se gabou ao recrutador
Gerard Roche de ser tão impor-
tante no setor de computadores
que ele conhecia o alto escalão
da IBM. “Então você deve
conhecer Palmisano”, disse
Roche, referindo-se a Samuel J.
Palmisano, presidente da IBM. 

O candidato ao emprego res-
pondeu: “Ah, eu conheço o Paul
muito bem”, recorda-se o presi-
dente da Heidrick & Struggles
International. “Assim que
alguém faz algo desse tipo, eu
abro o alçapão e nunca mais se
ouve falar nele.”

É muito melhor admitir que
não se sabe uma resposta do que
adivinhar errado. Por exemplo,
uma graduanda de 22 anos não
pesquisou a Ordem Fraterna da
Polícia antes de sua entrevista
para um cargo de assistente
administrativa em abril de 2003,
vendo pela primeira vez a news-
letter da empresa minutos antes
de ser levada ao escritório do
presidente. Ele pediu a ela que
descrevesse o tamanho do sindi-
cato. “Eu não tinha a menor

idéia”, lembra-se ela. “Eu admiti
que não havia lido o suficiente.” 

Sua sinceridade levou o sin-
dicato a lhe oferecer o emprego. 

Preparação inadequada de
seu discurso.

Ensaiar como vender suas
maiores qualidades pode não ser
suficiente, especialmente quan-
do se tem de responder a uma
pergunta difícil feita para testar
seu conhecimento. Um exemplo
típico: “Como você resolveria
nosso desafio de marketing na
China?” Peça tempo para pen-
sar em vez de soltar uma torren-
te de sugestões mal-pensadas.

Um potencial gerente de
relações trabalhistas habilmen-
te respondeu a uma pergunta
sobre estratégia de negociações
durante sua entrevista com a
Armstrong World Industries.

Mas ele driblou a questão
seguinte sobre o resultado das
negociações. Ele disse que pre-
cisava checar seus registros e
respondeu depois de um dia. 

“O retorno rápido dele conso-
lidou o acordo”, diz Matt
Angello, diretor de recursos
humanos da fabricante de pisos
e revestimentos de Lancaster,
no Estado americano da
Pennsylvania. 

Perceber tarde demais que
você entendeu mal a pergunta.

Em seu livro Cozinha
Confidencial, o chef de Nova
York Anthony Bourdain descre-
ve como ele estava, certa vez,
perto de conseguir um emprego
num restaurante de Nova York
quando o dono, um escocês com
forte sotaque, perguntou: “O
que você sabe sobre mim?”

Bourdain diz que ficou des-
concertado, porque nunca havia
ouvido falar dele. Então, res-
pondeu: “Praticamente nada!”

O chef foi educadamente
levado à porta e estava no meio
do quarteirão quando se deu
conta de que havia escutado
errado. O escocês havia per-
guntado, na verdade: “O que
você sabe sobre carne?”, que,
em inglês, pode ter uma sonori-
dade parecida.

Bourdain sentiu que era
tarde demais para se corrigir.
Mas pode ser possível se recu-
perar de uma situação como
essa. Repita a pergunta descon-
certante alto e pergunte ao
entrevistador: “Eu entendi
direito?”, sugere John Kador,
autor do livro How to Ace the
Brainteaser Interview (Como
Sair-se Bem na Entrevista de
Pegadinhas).

Por outro lado, quando você
vai mal numa entrevista, isso
pode significar que “esse não é
o emprego certo para você”,
diz Horn, a candidata que se
perdeu na pergunta sobre
cabeleireiros. Agora, ensinan-
do inglês em Nova York, ela
transformou seu périplo de
busca de empregos no livro
Help Wanted, Desperately
(Precisa-se de Ajuda, Desespe-
radamente), lançado este ano
nos Estados Unidos. 

Como não escorregar numa entrevista
de emprego cheia de cascas de banana
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VIAGEM

Torne seu vôo menos insuportável
Exigências de segurança e cortes de custos das companhias aéreas tornam as
viagens cada vez mais complicadas. Mas alguns truques podem aliviar isso

Dennis Chalkin
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