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Se você precisa perguntar o preço
provavelmente é porque não tem condi-
ções de pagar. Essa foi por muito
tempo a filosofia adotada pelos cruzei-
ros de luxo, sob a crença de que ocultar
o valor de seus pacotes aumentava sua
aura de sofisticação. 

Agora, graças em parte a um frene-
si na construção de navios de luxo no
momento errado, as operadoras de cru-
zeiros internacionais estão fazendo
exatamente o contrário: elas estão cor-
tando os preços de seus pacotes mais
luxuosos e incluindo os valores reduzi-
dos em suas campanhas de publicida-
de. Embora ainda sejam considerados
caros em comparação a cruzeiros mais
simples, os cortes nos preços dos cru-
zeiros de luxo chegam a 50% para paco-
tes como os que ligam os EUA a
Barbados. Esses navios de luxo nor-
malmente oferecem serviços especiais
que vão de mordomos a caviar por
encomenda.

A onda de descontos significa que
viajantes que sempre sonharam experi-
mentar a vida de ricos e famosos agora
podem fazê-lo sem ter de pagar preço
integral. A Seabourn Cruise Line, que
opera iates de 200 passageiros, está ofe-
recendo um cruzeiro de sete dias para
Barbados a US$ 1.999 por pessoa. O
mesmo pacote antes dos descontos saía
a US$ 4.495. Entre os serviços, a opera-
dora envia funcionários para buscar as
bagagens em casa, se nos EUA.

A Crystal Cruises, conhecida por
suas refeições sofisticadas — seu navio
mais novo, o Serenity, tem um restau-
rante de sushi com pratos criados pelo
célebre chef japonês Nobu Matsuhisa —
, vende cruzeiros de 11 dias ao Canal do
Panamá por US$ 1.695 por pessoa, ante
US$ 2.995 antes da oferta.

A razão para os cortes nos preços é
que um enorme número de navios de
luxo foi encomendado durante o boom
da economia americana nos anos 90, e
só agora eles estão prontos para ope-
rar, num momento em que o setor de

viagens ainda sofre os efeitos do medo
de terrorismo, da economia enfraque-
cida e os cruzeiros, especificamente,
vivem o impacto de alguns surtos de
vírus a bordo. No total, até janeiro de
2004, as linhas de luxo terão adiciona-
do mais de 4.000 navios — um salto de
quase 50% em apenas um ano, de acor-
do com a Seatrade Cruise Review, revis-
ta do setor.

Para viajantes que não se sentem
atraídos pelos cruzeiros marítimos mais
comuns com seus navios de 3.000 passa-
geiros e deselegantes competições de
barrigadas na piscina, as linhas de luxo
oferecem um ambiente mais seleto.
Normalmente os navios são muito
menores — em alguns casos com no
máximo 100 passageiros — e rotineira-
mente contam com quase um funcioná-
rio por passageiro. (A média em cruzei-
ros do mercado de massa é próxima de
três passageiros por funcionário.)

Cabinas apertadas e sem janela
também não existem. Muitas vezes, as
suítes dos navios de luxo vêm equipa-
das com banheiras de hidromassagem,
minibares e serviço de quarto 24 horas. 

O SeaDream Yacht Club promete iti-
nerários flexíveis, o que significa que

seus 110 passageiros partem e regres-
sam ao porto de origem em horários
pré-determinados, mas o capitão tem
liberdade de mudar a agenda de para-
das do navio com base nas preferências
dos passageiros. Navios de luxo meno-
res podem parar em minúsculos anco-
radouros nas Ilhas Gregas, ou aportar a
algumas quadras do museu Hermitage
em São Petersburgo, na Rússia.

É nesta época do ano que as opera-
doras de cruzeiros normalmente ofere-
cem seus maiores descontos, mas
desta vez as promoções estão especial-
mente atraentes. Considere a Radisson
Seven Seas (que, entre outras coisas,
tem navios com sacada em todos os
quartos). A operadora teve a má sorte
de lançar seu novo navio de 700 passa-
geiros, o Seven Seas Voyager, bem no
meio da guerra no Iraque. Agora ela
está oferecendo pacotes “pague um e
leve dois” para destinos como Key
West, na Flórida, e Bahamas, por US$
595 a US$ 2.195 por pessoa.

As melhores ofertas são para a região
do sul do Caribe, onde o excesso de
navios está particularmente evidente
este ano, e para o Canal do Panamá, que
ainda não é um destino bem conhecido.

Agora dá pra encarar um cruzeiro
Viagens de luxo estão mais baratas por causa do excesso de capacidade

Viaje com estilo
Alguns cruzeiros de luxo com desconto

LINHA/NAVIO

Crystal Cruises
Crystal Harmony
Crystalcruises.com 

Seabourn Cruise Line
Seabourn Pride
Seabourn.com

Silversea Cruises
Silver Whisper
Silversea.com

Radisson Seven Seas
Seven Seas Mariner
Rssc.com

Windstar Cruises
Wind Star
Windstarcruises.com

A VIAGEM

Um cruzeiro de 11 dias pelo Canal do Panamá e Caribe de Fort
Lauderdale ou New Orleans, EUA. Mesmo após recente reforma, o
navio tem algumas cabines sem vista. 

Sete dias no Caribe de Barbados ou Fort Lauderdale, num navio que
é mais como um grande iate. Com o desconto, você tem a garantia
de uma suíte com uma janela grande, mas você não saberá qual até
30 dias antes da partida.

Seis dias partindo de Barbados; o serviço inclui pedir jantar para ser
servido na sacada da suíte. Conhecida por pacotes que incluem esta-
das em hotéis cinco estrelas, a Silversea está agora oferecendo
mais pacotes apenas de cruzeiro que reduzem o preço.

Três noites visitando Key West e Bahamas. Não são os destinos
mais exóticos, mas é uma boa maneira de experimentar a cozinha de
chefes Le Cordon Bleu sem ir a Paris.

Viaje pela Polinésia a partir do Tahiti por sete dias veleiros motoriza-
dos construídos na França. Mais para os tipos ativos que vão curtir
as viagens de veleiro e caiaque gratuitas.

PREÇO

US$ 1.695 por pessoa (cabines
com janela, US$ 500 mais); origi-
nalmente US$ 4.315 por pessoa.

US$ 1.999 por pessoa; original-
mente US$ 4.495 por pessoa.

A partir de US$ 1.967 por pes-
soa; originalmente US$ 3.495 por
pessoa.

De US$ 595 a US$ 2.195 por
pessoa como parte de uma pro-
moção dois pelo preço de um.

Desconto de US$ 200 para reser-
va antes de 30 de janeiro. Antes
US$ 2.581 por pessoa.
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Carreira

William Bramhall
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Está precisando de um jati-
nho por algumas horas? A
chance de tê-lo pode não estar
tão distante.

Nos Estados Unidos, empre-
sas do setor de jatos particula-
res, lutando para compensar a
queda no número de estrelas do
rock e magnatas interessados
em comprar aviões, estão cada
vez mais mudando seu foco para
o aluguel em vez de vendas. O
resultado é que, embora ainda
não seja nem de longe simples
como o aluguel de um carro de
passeio, está cada vez mais fácil
para aqueles que gostam de
luxo viajar em um jatinho.

Para quem não quer ter de
gastar por um jatinho inteiro, a
alternativa tradicional era com-
prar uma fatia de um jato que é
compartilhado com outros com-
pradores. A venda compartilha-
da é semelhante ao sistema de
tempo compartilhado (timesha-
re) de imóveis de férias: os com-
pradores ganham o direito de
usar o avião por um certo perío-
do, enquanto um gerente de
frota cuida de todos os detalhes.
Por questões de seguro, o avião é
sempre comandado por algum

piloto da empresa administrado-
ra. Quem deseja pilotar precisa
comprar um avião inteiro.

O conceito ainda é relativa-
mente novo no Brasil, e por
enquanto só está disponível para
helicópteros. A HeliSolutions,
empresa de São Paulo que há
dois anos gerencia a venda com-
partilhada de helicópteros, diz
que vai lançar o sistema para
jatos no fim deste ano.

O aluguel de jatinhos é um
desdobramento do sistema de
venda compartilhada. Com a fra-
queza da economia, muitos via-
jantes abonados nos EUA estão
optando agora pelo aluguel de
horas de vôo em jatos comparti-
lhados em pacotes com 25 horas.
Até este mês, a Marquis Jet
Partners era a única fornecedo-
ra americana desse serviço. Ela
compra fatias de aviões compar-
tilhados e então emite “cartões
de jato” para clientes. Os car-
tões são essencialmente pacotes
de 25 horas de vôo em um mode-
lo específico. Com o cartão, tudo
que o viajante precisa fazer é
telefonar com dez horas de ante-
cedência para reservar a viagem
e aparecer no aeroporto.

Agora, duas grandes vende-
doras de jatos de uso comparti-

lhado estão adotando a tendên-
cia e lançando programas de
aluguel. A divisão de jatos exe-
cutivos da Delta Air Lines recen-
temente se uniu à de venda com-
partilhada da fabri-
cante canadense de
aviões Bombardier
Inc. para oferecer
cartões para uso
numa frota amplia-
da de jatos.

A CitationShares
Holdings LLC lan-
çou um cartão de
25 horas de vôo em
três tipos de jati-
nhos. Os preços
variam entre US$
85.000 a US$
145.000. A Citation
é uma joint ventu-
re da Cessna
Aircraft Co. e da fretadora de
jatos TAG Aviation USA Inc.

Jim de Castro, empresário de
Chicago que já fretou jatos,
comprou frações e até aviões
inteiros, é um fã do novo siste-
ma de aluguel. Quando as horas
do seu cartão se esgotam, diz,
“você só precisa carregar de
novo”. Para ele, o mais impor-
tante é que não é necessário
atar capital com a compra de

uma parte ou de um jato inteiro.
O uso compartilhado de jatos

perdeu terreno nos EUA recente-
mente. A menor fração do menor
jato pode custar até US$ 600.000,
sem contar tarifas que podem
somar até US$ 150.000 por ano.
Os altos custos e a queda no
valor de revenda desanimaram
muitos potenciais investidores.

Por isso, empresas que geren-
ciam o uso compartilhado estão
procurando formas de alugar

esses jatos por
hora. A Marquis,
por exemplo, se
associou à
NetJets, divisão
da Berkshire
Hathaway Inc. que
vende jatos fracio-

nados. A Marquis compra essas
frações e as aluga por hora. Ela
cobra de US$ 113.000 a US$
318.000 por 25 horas, dependendo
do jato — pode haver ainda algu-
mas despesas extras, como uma
tarifa para levar o jato para fora
do país. A Marquis às vezes
cobra o combustível.

Até as regalias variam. A
CitationShares — que também
vende uso compartilhado — per-
mite que o crédito das horas

não usadas no cartão seja apro-
veitado na compra de uma fra-
ção para quem decidir que em
vez de alugar quer ter parte do
jatinho. O designer
Ermenegildo Zegna mantém
sua loja em Nova York aberta
até mais tarde para clientes da
Marquis e envia alfaiates ao
domicílio ou escritório.

Em geral, a vantagem dos
programas de horas de vôo é que
o usuário recebe o mesmo tipo de
serviço que os donos de uso com-
partilhado, sem ter de fazer
grande investimento inicial ou
arcar com taxas de administra-
ção. O lado ruim é que o custo do
serviço por hora é mais alto.

— Di Pinheiro
colaborou neste artigo.

Ainda não dá para alugar um jatinho como um carro. Ainda
Nos EUA, empresas vendem horas de vôo a quem não quer comprar o avião

O Citation V Ultra faz parte
da frota da Marquis Jet, a 
pioneira no aluguel de horas em
jatinhos nos EUA
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Logo depois que foi demitido por con-
tenção de custos da Nortel Networks
Corp., em dezembro, o engenheiro de
redes americano Bonham Johnson
entrou numa loja da rede de materiais
para construção e decoração Home
Depot e candidatou-se a um emprego.

“Muitos dos meus colegas não que-
riam ir para um emprego que paga
pouco”, diz Johnson, que tem 40 anos
de idade. “Eu me debati com isso tam-
bém.” Mas ele precisava do salário
para pagar suas contas.

Então, por cerca de cinco meses este
ano, Johnson vestiu um macacão verde
ao invés de um terno e falava com fre-
gueses sobre plantas e arbustos ao
invés de roteadores e comutadores. Mas
enquanto continuava a fazer entrevis-
tas em empresas de telecomunicação,
ele se perguntava se devia falar sobre
seu atual emprego ou esconder isso. No
final, ele resolveu manter a Home
Depot fora do currículo e só mencionar
seu emprego durante entrevistas. Em
agosto, uma telecom de Atlanta o con-
tratou como analista de sistemas.

Um monte de vítimas de demissões
em massa já se viu em situação simi-
lar, pegando um emprego temporário
para sobreviver enquanto procura algo
em sua área. Voltar a uma posição
comparável na área de alguém é o
objetivo da maioria das pessoas que se
vêem desempregadas de repente. Mas,
conforme os dias vão se passando,
como botar esse emprego e experiência
no currículo?

Johnson diz que não queria dar des-
taque para seu emprego na Home
Depot, mas não tinha medo de mencio-
nar isso porque achava que isso mos-
trava que ele tinha uma boa ética pro-
fissional e iniciativa.

Mas muitos especialistas em carrei-
ra aconselham candidatos a não falar
sobre um emprego que você pegou só

por causa de necessidades financeiras.
“Você nunca menciona isso, porque
isso é tudo que eles vão lembrar”, diz
Richard Bayer, diretor operacional da
Five O’Clock Club, uma empresa de
recolocação e aconselhamento de
careira de Nova York. “Isso vai pôr
você num caminho ruim.” Ele usa o
exemplo de um profissional de finan-
ças que perde o emprego e pega um
trabalho de vendedor de roupas numa
loja masculina. “Seria um erro terrível
dizer que você estava vendendo roupas
masculinas na Saks”, diz Bayer.

É muito mais importante você se
posicionar como alguém que está dedi-
cado a um setor em particular, segundo
Bayer. Ele recomenda falar sobre par-
ticipação em reuniões de entidades do
setor, artigos que você leu em publica-
ções especializadas e esforços para
fazer contatos. Se pressionado por um
entrevistador a explicar o que tem feito
desde seu último emprego em período
integral, ele sugere que você se atenha
a algo não específico. “Não estou dizen-
do para mentir. Estou dizendo para não
responder à pergunta”, diz Bayer.

Outros dizem que há mais margem
de manobra sobre quando mencionar
um emprego de emergência.

Pegar esse tipo de emprego, ao
invés de ficar em casa recebendo o
seguro desemprego, “mostra que você é
um indivíduo que tem forte ética de tra-
balho”, diz Lori Davila, uma orientado-
ra de carreira em Atlanta. Em geral,
ela recomenda que as pessoas deixem
fora do currículo um trabalho não rela-
cionado, mas diz que tudo bem falar
sobre isso durante uma entrevista. Ela
aconselha os clientes a manter esses
trabalhos o mais breve possível. Como
trabalhar num emprego de baixo salá-
rio às vezes pode revigorar uma procu-
ra de emprego que havia estagnado,
Davila costuma aconselhar clientes a
pegar uma vaga mesmo se não for por
necessidade financeira.

Para quem foi cortado, emprego
pior pode ajudar... ou atrapalhar

Pequeno barco de luxo Windstar ancorado na Grécia.
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