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/ As pessoas que viajam a negó-
cios estão hoje muito familiari-
zadas com o stress e as ineficiên-
cias do transporte aéreo O refor-
ço das medidas de segurança de-
pois dos atentados aos Estados
Unidos em 11 de setembro de
2001, criaram longos atrasos nos
aeroportos do mundo inteiro. As
companhias aéreas americanas
registraram mais atrasos nos vô-
os e relatos de extravio de baga-
gens no ano passado do que em
2004, além de um aumento de
17% nas reclamações sobre o ser-
viço de bordo, segundo um rela-
tório divulgado no mês passado
pelo Departamento dos Trans-
portes dos EUA. Viajar de avião
pode ser uma provação.

Mas estão surgindo novos ser-
viços que, por um preço, poderão
aliviar os desconfortes de uma
viagem: um serviço de helicópte-
ros que liga o aeroporto interna-
cional John F. Kennedy à ilha de
Manhattan; faixas de segurança
expressas nas rodovias que levam
até os aeroportos americanos; e
um serviço de entrega direta de
bagagem no local de destino.

O desgaste com as viagens aé-
reas sempre começa antes da
própria viagem, no caminho pa-
ra o aeroporto. Mas com o US He-
licopter, um novo serviço entre
Manhattan e o aeroporto JFK, o
percurso se torna uma experiên-
cia de fazer o queixo cair, e não
de travar o queixo de ódio.

Com espaço para oito passagei-
ros, o helicóptero leva apenas oito
minutos para cobrir a distância
entre o centro da cidade e o aero-
porto —e de quebra os passageiros
ainda têm a vista da estátua da Li-
berdade e de Manhattan. O curto

percurso custa US$ 159 mais im-
postos (ou uma taxa inicial de US$
139) e as reservas podem ser feitas
pelo site www.flyush.com.

Em comparação, um típico ser-
viço de transporte executivo por
automóvel cobra US$ 84 (sem
contar pedágio, gorjetas e tempo
de espera) por uma corrida que
pode demorar 50 minutos a par-
tir do centro de Manhattan, com
o trânsito leve. Os vôos charter de
helicópteros privados para os ae-
roportos de Nova York custam
cerca de US$ 500 por pessoa e não
pousam no lado "seguro" dos ter-
minais dos aeroportos.

O serviço US Helicopter, que
começa a operar em 27 de março,
vai funcionar inicialmente com
apenas três helicópteros com ca-
pacidade para 8 passageiros ca-
da, mas a idéia é aumentar o nú-
mero de aeronaves para oito até
o fim do ano e para 28 em cinco
anos. Os vôos partirão de hora
em hora, das 7 horas às 19 horas,
do Manhattan Heliport, perto de
Wall Street, para o aeroporto JFK.

Em abril, a companhia preten-
de iniciar um serviço a partir de
um heliponto localizado na 34th
Street—e, posteriormente, acres-
centar vôos para os outros dois
grandes aeroportos de Nova
York, o La Guardiã e o de Newark,
em Nova Jersey. Ela estima que vai
transportar 150 mil passageiros
para os aeroportos este ano.

Aprovado pelo Departamento
dos Transportes e a Federal Avia-
tion Administration, o serviço US
Helicopter possui sua própria rota
de vôo para e do aeroporto, para
garantir o cumprimento dos horá-
rios. No passado, a falta de uma ro-
ta de vôo e os atrasos subseqüentes
impediram outros serviços de heli-
cópteros de serem bem-sucedidos.

Os passageiros devem chegar
ao heliponto com suas bagagens
25 minutos antes da partida, para

que possam ser fichados pelos
guardas da Transportation Secu-
rity Administration. O helicópte-
ro aterrissa do lado de fora do ter-
minal da American Airlines, que
pode ser alcançado após uma
curta caminhada pelo asfalto.

Para os passageiros que vão
voar pela American Airlines, há
outra vantagem: eles não preci-
sam passar novamente pela se-
gurança do JFK. Os que vão voar
por outras companhias aéreas te-
rão de sair do terminal da Ameri-
can e tomar um ônibus, ou o mo-
notrilho AirTrain, para outros
terminais e então passar mais
uma vez pela segurança.

A US Helicopter espera resol-
ver isso formando parcerias com
outras companhias aéreas, espe-
cialmente com as que fazem vôos
internacionais e que são as prefe-
ridas pelos viajantes a negócios.
No longo prazo, ela pretende
ampliar seu serviço para outras
cidades americanas como Los
Angeles, Chicago, Washington,
Seattle, San Francisco e Miami.

Esperar em filas longas e lentas
para passar pela segurança dos
aeroportos se tornou uma expe-
riência comum nas viagens aé-
reas depois dos atentados terro-
ristas de 11 de setembro de 2001.

Mas a TSA, braço do Departa-
mento de Segurança Interna dos
EUA, pretende lançar em junho o
Programa do Viajante Registrado.
Os 'viajantes pagarão cerca de
US$ 80 para acelerarem o processo
de passagem pelo esquema de se-
gurança, reduzindo o tempo nas
filas para cerca de três minutos.

Os participantes terão de pas-
sar por uma checagem básica e
submeterem às autoridades suas
impressões digitais e imagens da
íris para terem direito a um car-
tão que permitirá a passagem pe-
las filas de segurança rápidas em
um pequeno número de aero-
portos americanos. A companhia
diz que as informações pessoais
serão rigorosamente protegidas.

Para os guardas de aeroportos,
procurar uma ameaça à seguran-
ça é como procurar uma agulha
num palheiro. Uma pré-checa-
gem de um grande número de
viajantes de baixo risco "remove
um monte de palha desse palhei-
ro", diz Steven Brill, fundador da
Verified Identity Pass, uma das
companhias privadas que estão
administrando o programa. Os
sócios da Verified incluem a Lo-
ckheed Martin e a ARINC, uma fa-
bricante de aparelhos de comuni-
cação para a aviação. A General
Electric (GE) também anunciou
recentemente um investimento
de US$ 16 milhões na companhia.

A Verified vem realizando um
programa piloto no Aeroporto de
Orlando, na Flórida, desde 2004 e
em fevereiro ela embarcou mil via-
jantes registrados em um dia. Os
participantes esperam um míni-
mo de três minutos para chegar ao
balcão de segurança, em compara-
ção aos 31 minutos de uma fila
normal. No entanto, os viajantes e
suas bagagens ainda precisam
passar por um detector de metais e
uma máquina de raios-X.

Por enquanto, eles ainda terão
de passar pela inconveniência de

tirar os sapatos, casacos e laptops
de seus estojos, embora a Veri-
fied esteja trabalhando com a GE
para a fabricação de um equipa-
mento especial para a "leitura"
de sapatos. O programa está lon-
ge de ser uma panacéia para a
chateação das filas de segurança
- por um motivo, ele deve come-

çar a operar em apenas uns pou-
cos aeroportos da Califórnia (San
José e Sacramento) e Indianápo-
lis. No entanto, cerca de 16 mil
pessoas já estão registradas no
programa piloto de Orlando e
Brill estima que até 8 milhões de
pessoas poderão se registrar em
iniciativas parecidas nos próxi-
mos cinco anos.

Embarcar carrinhos de bebês,
tacos de golfe e malas e esperar a
liberação desses itens pode ser
exaustivo. Os serviços que pegam
sua bagagem e a envia ao destino
podem aliviar parte do stress que
é carregá-la para, e do, aeroporto.

Despachar a bagagem via
companhias de transporte de
cargas como a FedEx, UPS e DHL é
um velho truque usado freqüen-
temente pelos viajantes. Mas no-
vos serviços que recolhem, des-
pacham e retornam a bagagem
em destinos nos EUA e fora do
país, estão pipocando.

Alguns deles, como a Luggage
Express, Luggage Forward, Lug-
gage Free e Sports Express, en-
viam as bagagens através das
mesmas companhias de trans-
porte de cargas e malotes, mas
reduzem o processo burocrático
e o incômodo de se ter de pesar,
monitorar e embarcar as malas.

Os serviços domésticos va-
riam daqueles que exigem a en-
trega das bagagens no dia se-
guinte ao pedido àqueles que as
recolhem dois dias depois, com
a devolução ocorrendo entre
três a cinco dias. Bagagens desti-
nadas para fora dos EUA preci-
sam ser encaminhadas com sete
a dez dias de antecedência.

Na Luggage Express, por
exemplo, o serviço que prevê en-
trega da bagagem para a empre-
sa no dia seguinte ao pedido, o
serviço só de ida para tacos de
golfe ou uma mala pequena pe-
sando 35 libras, custa US$ 125;
para uma mala grande, com peso
de 60 libras, o preço é de US$ 185.
A bagagem pode ser segurada
em até US$1.000.

As preocupações com a segu-
rança no transporte de bagagens
não afetaram o crescimento dos
serviços de despacho de baga-
gens. "Transportadoras como a
DHL e a FedEx estão recebendo
bem nossa indústria emergente",
afirma Zeke Adkins, um dos fun-
dadores da Luggage Forward. A
companhia afirma que as reser-
vas cresceram 50% no quarto tri-
mestre de 2005 em relação ao
mesmo período de 2004.

Como os passageiros de aviões
fizeram no ano passado 3,5 mi-
lhões de reclamações sobre des-
vio de bagagens nas companhias
aéreas americanas, segundo es-
tatísticas do governo, viajantes
frustrados podem muito bem
querer pagar um extra para se ve-
rem livres (no bom sentido) de
suas bagagens.

Varig muda estratégia e foca mercado internacional
Daniel Rittner
De Brasília

A Varig pretende direcionar
prioridade total às suas linhas in-
ternacionais e encarar as rotas
domésticas principalmente co-
mo uma forma de aumentar os
vôos para o exterior. A informa-
ção é do presidente da empresa
área, Marcelo Bottini. Por isso, a
queda da participação no merca-
do interno é um indicador mini-
mizado pela cúpula da compa-
nhia. "Se você me perguntar se a
Varig quer ser líder no mercado
doméstico, a minha resposta é
não. Quero ter uma malha de vô-
os no Brasil suficiente para aten-
der as ligações internacionais",
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afirmou Bottini, à saída de uma
reunião no Palácio do Planalto.

O executivo apresentou à mi-
nistra-chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff, uma avaliação do de-
sempenho da companhia, após a
aprovação, pelos credores, do
plano de recuperação judicial. A
Varig não fez qualquer tipo de
pedido ao governo ou às estatais
durante a reunião, que foi consi-
derada "excelente" por Bottini.

Dados divulgados nesta sema-
na pelo Departamento de Avia-
ção Civil (DAC) apontam a perda
de participação da Varig, tanto
no mercado interno quanto no
mercado internacional. Nos vôos
domésticos, a participação caiu
29,77%, em fevereiro de 2005, pa-

ra 19,25%, no mês passado. Isso a
coloca quase dez pontos percen-
tuais abaixo da vice-líder de mer-
cado, a Gol. E bem distante da li-
derança da TAM, com 44,45%.

Nos vôos ao exterior, a Varig
segue na dianteira, com 71,49%
do mercado. Mas esse número
beirava os 80% apenas um ano
atrás. Segundo o presidente da
área, a empresa deve trocar aero-
naves 737 por jatos 757 (maio-
res) nas rotas para Lima, Caracas
e Santiago. Também colocou
uma segunda freqüência diária
para Nova York, mudou os horá-
rios da linha com destino a Lis-
boa e implantou o vôo para Mu-
nique. Para enxugar custos, cor-
tou a rota Tóquio, que dava pre-

juízo. Agora, o vôo vai somente
até Los Angeles, que até então
servia de escala para o Japão.

Bottini disse que espera ter, no
fim deste mês, um balanço do
programa aberto para cortar
despesas com pessoal. Três ações
foram lançadas para adesão es-
pontânea dos funcionários: li-
cença temporária sem vencimen-
to, plano de aposentadoria ante-
cipada e demissão voluntária.

A Varig ainda não sabe de
quantos funcionários precisará.
Para Bottini, o importante é ter
pessoal suficiente para as 63 ae-
ronaves que a companhia preten-
der operar até o fim do primeiro
semestre, segundo o plano de re-
cuperação judicial aprovado.
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