
O pouso do Airbus: desfecho bem-sucedido após 3 horas de tensão e medo no ar

O susto virou
vantagem
O dramático pouso da JetBlue é uma lição de
boa gestão num momento de crise extrema
Carolina Meyer

N A QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO,
a JetBlue protagonizou o mais dra-
mático reality show já exibido na

TV americana. Um Airbus da companhia,
ao decolar de Los Angeles com 140 pas-
sageiros rumo a Nova York, teve proble-
mas hidráulicos e não conseguiu recolher
a roda dianteira do trem de pouso, que en-
tortara. Por 3 horas, o piloto sobrevoou a
cidade a fim de esvaziar o tanque de com-
bustível e evitar um incêndio durante o pou-
so de emergência Outro risco era que, com
o impacto, o aparelho se partisse, matan-
do passageiros. Graças à habilidade do pi-
loto Scott Burke, tudo afinal não passou de
um susto. Apesar do fogo e da fumaça, a
aterrissagem foi concluída com sucesso.
Burke, de 46 anos, virou uma espécie de
herói nacional. O que o pessoal da JetBlue
enfrentou foi a sensação de caminhar pe-
lo fio da navalha, uma situação extrema e
inesperada que, devido à mídia instantâ-
nea, foi dividida com milhões de telespec-
tadores de todo o mundo. "Na aviação, um
pequeno incidente pode, por vezes, signi-
ficar a derrocada de uma companhia", dis-

se a EXAME o consultor canadense Da-
vid Ticoll, co-autor de A Empresa Trans-
parente. No caso da JetBlue, uma das mais
bem-sucedidas empresas aéreas da atuali-
dade, a trágica derrocada seria pública,

À manobra salvadora do piloto, a Jet-
Blue agiu rápido para converter o susto nu-
ma vantagem competitiva. Providenciou
acomodações em hotéis para os passagei-
ros e seus parentes e cuidou para que to-
dos chegassem a seus destinos. O presi-
dente David Neeleman — um ex-missio-
nário mórmon nascido no Brasil — com-

prometeu-se a apurar as causas do aciden-
te. "Nesses momentos, o que conta é a ca-
pacidade da empresa de agir com honesti-
dade e transparência, de modo a garantir
sua credibilidade", diz Ticoll. Os porta-vo-
zes da JetBluc apressaram-se em capitali-
zar o incidente, assegurando à opinião pú-
blica que, tal como Burke, todos os pilo-
tos da empresa estavam aptos a realizar a
manobra. Um detalhe quase pitoresco da
estratégia foi o pedido de desculpas de Bur-
ke ao prefeito de Los Angeles por ter esta-
cionado o avião avariado 15 centímetros
distantes do centro da pista. Pronto. A ima-
gem da JetBlue estava refeita e reforçada,
apesar da gravidade do incidente.

A experiência tem demonstrado que,
mesmo em casos espinhosos, o público ten-
de a perdoar organizações envolvidas em
escândalos ou acidentes — desde que elas
ajam de maneira transparente. Em 1996. a
TAM viveu o momento mais critico de sua
história, com a queda de um de seus Fok-
ker-100, que matou 99 passageiros em São
Paulo. A empresa reagiu rapidamente mon-
tando uma central de atendimento e trazen-
do parentes das vítimas à capital. Três me-
ses após a tragédia, o número de clientes
que se declaravam com medo de voar nas
aeronaves da TAM começou a declinar.
"Informações incorretas ou imprecisas po-
dem erodir uma companhia", diz Ticoll.
Foi o que ocorreu com a Jetsgo, uma com-
panhia aérea canadense de baixo custo que
fechou as portas em março passado, de-
pois de quase três anos em operação, por
causa de três acidentes num curto espaço
de tempo. A empresa se isentou de respon-
sabilidade. Quando se descobriu que ela
subsidiava suas passagens economizando
na manutenção das aeronaves e emprega-
va pilotos exaustos, os clientes não perdoa-
ram. Como era, aliás, de esperar.
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