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BOA776 CBB-VVI
BOA766 VVI-MIA
BOA767 MIA-VVI
BOA736 VVI-GRU
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Cinco voos, três países, uma só atenção. Experimentamos os serviços
da Boliviana de Aviación (BoA), empresa estatal do país vizinho. Você
vai conhecer os muitos detalhes que fizeram desta série de cinco voos
uma experiência muito agradável. Vamos lá, hora de voar numa BoA.
BOA737 GRU-CBB
Nossa primeira etapa começou no Terminal 2
de Guarulhos, Asa C, onde fiz um check-in com
muita rapidez. Ao final, fui recebido pelo experiente
da aviação boliviana no Brasil, Javier Miranda, que
entre LAB e BoA contabiliza algumas décadas dedicadas a cuidar dos passageiros brasileiros com
destino à Bolívia. Finalmente fomos chamados
para embarque e lá estava no portão o 737-700
encarregado de nos levar a Cochabamba, primeira
etapa do dia. Matriculado CP-2922, foi recebido
em agosto de 2015. Havia voado para a empresa
argentina Lapa, depois para a Gol (matriculado

PR-GOU) e para a Sun Country (USA), antes de
integrar a crescente frota da companhia boliviana,
que hoje contabiliza 20 aeronaves.
Fui recebido a bordo com muita simpatia e
atenção, assim como os demais 65 passageiros. Dia
de baixa ocupação, reflexo, em parte, da crise que
assola o Brasil. O processo todo foi ágil e, assim,
as portas foram fechadas com antecedência. O
push-back aconteceu às 13h48, 12 minutos antes
do previsto. Cinco minutos depois, o comandante
imprimiu mais potência aos motores e iniciamos o
táxi rumo à cabeceira 27. Pesando 56.400 quilos
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O Boeing 737-700 chega da Bolívia para ficar pouco tempo em solo. Próximo destino: Cochabamba.
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(ante um peso máximo de 70.080 quilos), o Boeing
taxiou rapidamente, sem tráfego à frente, e alinhou.
Eram 14h02 quando os manetes foram empurrados
adiante e o Boeing, ansioso, iniciou sua carreira de
decolagem. V-1 de 128 nós, V-R de 129 e V-2 de
132, ganhamos altitude rapidamente sobre a capital
paulista, que brilhava em meio a uma tarde azul.
Curva à esquerda, cumprindo a subida por instrumentos Congonhas Uno, os passageiros do BoA 737
puderam apreciar uma bela visão da megalópole,
sobrevoada à medida que subíamos a 35.000 pés,
nossa altitude de cruzeiro.
A bordo, os 66 passageiros eram muito bem
cuidados pela tripulação, composta por quatro profissionais de cabine. Uma bandejinha com lanches foi
servida, acompanhada de um carrinho com variadas
opções de bebida: sucos, águas, refrigerantes, cervejas, uísque e até mesmo vinhos bolivianos, que teria
a grata surpresa de experimentar posteriormente. A

bandeja apresentava um sanduíche frio de galinha,
um biscoito a base de quinoa, um pequeno chocolate e uma fatia de rocambole de doce de leite. Mais
do que adequado para a etapa de voo estimada em
três horas. Ocupava a poltrona 1F, primeira fila, e
me chamou muito a atenção o conforto da aeronave de modo geral. Este 737 está equipado com
apenas 138 poltronas, o que se traduz em generoso
espaço entre fileiras. Ainda maior nas seis primeiras,
onde o espaço é de 34 polegadas. Folheei a revista
de bordo, Destinos, que celebrava o aniversário de
sete anos da companhia. Justamente quando estive
na Bolívia pela última vez, época do nascimento da
companhia, que de lá para cá agregou 20 aeronaves
e hoje une quase todo o país, ligando-o ainda ao
Brasil, Argentina, Estados Unidos e Madri.
As três horas passaram rapidamente. Iniciamos
a descida para o Aeroporto Jorge Wilstermann às
17h30, hora de Brasília, ou 16h30 hora local. Des-

Bancos de couro e espaço generoso entre fileiras agradaram muito.

Decolagem com potência de sobra, deixando o T3 para trás.
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A bandejinha simplória da primeira etapa. A BoA poderia
caprichar mais no catering nesta etapa.

As tripulações da BoA deram um show. Calorosas, simpáticas, eficientes.

cemos em high speed, apreciando a bela paisagem
que rodeia Cochabamba, onde cruzamos a cabeceira
32 com 128 nós de velocidade e tocamos o solo
suavemente às 15h52, cumprindo a etapa de 2.159
quilômetros em 2 horas e 50 minutos, chegando
bem antes do horário publicado, 16h15.

os jatos mais vendidos na história da aviação comercial. Este era um verdadeiro veterano. Em operação
desde 1994, voou para a Continental, Karthago e
Webjet (PR-WJP) antes de entrar para a frota da BoA
em agosto de 2012.
Assim como na etapa desde o Brasil, muita
cordialidade e agilidade para o embarque. Casa
cheia, com mais de 80% de ocupação. Nosso
push-back deu-se às 18h23, táxi às 18h25 e decolagem pela pista 32 às 18h32. Curva ascensional
à esquerda, observando os últimos momentos
de luz de um dia que já ia ficando longo. A curta
etapa de 324 quilômetros seria cumprida em 45
minutos e voaríamos a 31.000 pés.
Logo que estabilizamos, uma caixinha de
lanches foi oferecida. Continha dois salgados e
uma caixa de suco de maçã. Completou a refeição uma oferta adicional de bebidas quentes ou
frias, inclusive com várias opções alcoólicas, mas
declinei. Pouco depois de provar os salgados,
escutei a mudança de ruído dos motores, que
passaram para a potência de flight idle, indicando
o início da descida para o aeroporto de Viru Viru,
subúrbio de Santa Cruz de La Sierra. Sem tráfego

BOA776 CBB-VVI
A chegada antecipada e o rápido processo de
imigração em Cochabamba foram muito bem-vindos. Sobrava assim tempo para o embarque para
a etapa seguinte até Santa Cruz de La Sierra, cujo
procedimento estava previsto para as 17h40. A
operação da BoA em CBB é constante, permitindo
captar imagens dos Boeing 737-700, 737-800 e do
novo equipamento na frota, os jatos regionais CRJ
200, que estão sendo empregados para ampliar o
número de destinos domésticos ou servir com mais
eficiência rotas de menor demanda.
Chegada a hora de embarque, ocupei meu assento, 1F, no Boeing 737-300 matriculado CP-2716.
Fiquei feliz: hoje em dia está cada vez mais raro voar
nessa que é a segunda geração dos veneráveis 737,
Um voo no 737-300 é, a cada dia, um acontecimento mais raro.
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Um lanche bem simples foi servido entre Cochabamba e Santa Cruz..

Na etapa até Miami, várias opções de sobremesa.

Aqui vemos a poltrona de classe executiva em sua reclinação máxima.

à frente, às 19h15 fizemos suave contato com o
solo e, após breve táxi, cortamos os motores no
Portão 3, encerrando a jornada desde Guarulhos.

Fui recebido a bordo pelo chefe de cabine,
Yerko Alcuni, com a mesmíssima cordialidade
experimentada nas etapas anteriores. Observei a
maneira empática com que os comissários e times
de terra trataram passageiros com dificuldades de
mobilidade ou, ainda, a maneira cordial dispensada a uma jovem mamãe com bebês gêmeos.
Coisas que a gente não encontra em qualquer
companhia aérea nos dias de hoje, quando esta
atividade parece estar mesmo com características
de transporte de massa – indiferente, portanto.
Gostei mesmo, e muito, do estilo old school de
atenção aos clientes da BoA.
Bem, por falar em old school, foi isso mesmo
que encontrei ao embarcar no 767-300ER matriculado CP-2880. Este é outro veterano das aerovias e seu interior, sobretudo na classe executiva,
mostrava isso. Apenas dez poltronas de couro
cinza na primeira cabine (dispostas 2-1-2). Esta
aeronave fez seu primeiro voo em dezembro de
1994 e foi entregue à Alitalia. Depois, passou pela
VRG (operava como PR-VAG), pela TAM (matrícula

PT-MSU) e, finalmente, desde novembro de 2014
é a estrela da frota da BoA.
Muy bién: os sete comissários receberam
cordialmente os 108 passageiros com destino
à Flórida. As portas finalmente foram fechadas
às 10h15 e o push-back teve início às 10h17.
Às 10h21 iniciamos o táxi para a cabeceira 34.
Pesávamos 137.400 quilos, ante um máximo de
185.065 quilos. Nos tanques, 37 toneladas de JET
A-1, estimando consumir 28.300 quilos na etapa
ou 4.200 quilos por hora voada. Tempo estimado
para vencer os 5.152 quilômetros entre Viru Viru e
Miami de 6 horas e 34 minutos de voo. Alinhamos
e às 10h30, com exatos 60 minutos de atraso,
partimos, ganhando altura até os 37.000 pés,
nossa altitude inicial de cruzeiro.
Sem perda de tempo, foi oferecido o serviço de
almoço, iniciado com um drinque e castanhas quentinhas. Uma salada verde acompanhada de salmão
defumado abriu os trabalhos. Depois, três principais
a escolher: minimedalhões de filé-mignon com molho de ervilhas e purê de batatas; peito de frango

grelhado com pasta fusilli; ou uma opção vegetariana
– raviólis recheados de queijo ricota. Depois, queijos
e frutas, três opções de sobremesa, licores e café ou
chás variados. Os vinhos eram bolivianos – e foram
uma grata surpresa. Bem alimentado, contente
pelo tratamento recebido, tratei de descansar, a
clássica siesta depois do almoço. Não durou muito.
Voando agora a 39.000 pés, a paisagem lá fora, a
selva amazônica e depois o turquesa mar do Caribe,
prenderam minha atenção. Mais até do que o filme
de longa metragem exibido nas telas presentes no
teto e nas divisórias de cabine.
Uma hora e 45 minutos antes da chegada, foi
servida uma refeição leve. Não que eu estivesse com
fome, mas havia uma empanada de queijo, frutas
frescas e doces, acompanhados da bebida de preferência. Seja como for, comprovou que o serviço da
BoA é mesmo muito bom. Iniciamos a descida para
Miami às 16h20 (hora local) e pousamos às 16h50,
quase uma hora depois do horário previsto, cumprindo a chegada Flipper 4 e cruzando a cabeceira
da pista 30 com 128 nós de velocidade.

Salada verde com salmão defumado foi a entrada no serviço de
almoço apresentado na etapa Viru Viru-Miami.

Apesar de não ser luxuoso, o nécessaire da BoA é bem
completinho.

Entretenimento padrão anos 90: apenas um filme de longa
metragem exibido nas telas espalhadas pela cabine.

BOA766 VVI-MIA
No dia seguinte, completaria a primeira metade
da viagem, numa etapa rumo a Miami. Às 7h30
apresentei-me para o check-in. Não há uma posição dedicada para atendimento a clientes na classe
executiva, mas isso foi compensado pela agilidade e
simpatia com que fui recebido. De posse do boarding
pass, fui aguardar a chamada do voo na sala VIP do
aeroporto. É uma instalação relativamente modesta,
compartilhada por várias empresas que servem Viru
Viru. Naquela manhã, o voo 766 partiria com uma
hora de atraso, em função de aguardar conexões
tardias, fato devidamente comunicado pelo time de
solo. Finalmente chegou a vez do embarque e logo
me dirigi ao Portão 5, antes passando por minuciosa
revista nas malas de mão, um procedimento padrão
em voos da Bolívia para os Estados Unidos.
Recepção calorosa da tripulação a bordo do Boeing 767-300ER.
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A oferta de catering na Sala VIP América, no Terminal F de Miami, deixou muito
a desejar. Além disso, a sala fecha às 22h00 e o voo da BoA parte às 23h00!

BOA767: MIA-VVI
Hora de iniciar o regresso para o Brasil. Terminal
F praticamente deserto quando me apresentei para
check-in. Rapidamente processado, atendido com
muita simpatia e agilidade. Segui para a Sala VIP
América, onde aguardei a chamada para o voo 767.
O tempo passou rápido e logo fomos chamados
para embarque. Tomei meu assento, 1A, a bordo do
mesmo CP-2880 que havia me trazido até Miami. O
chefe de cabine deu as cordiais boas-vindas e as duas
comissárias encarregadas da business class passaram
oferecendo drinques. Apenas 46 passageiros nesta
etapa, com somente mais um na business. Com os
nove tripulantes, o POB (People On Board) era de
55. Muito baixo, sim, mas consequência do período
O esquema visual de pintura é bem atrativo.

No voo entre Miami e Bolívia, três opções de prato principal no
serviço de jantar.

Vinhos bolivianos foram servidos nos trechos internacionais e, de
modo geral, foram uma grata surpresa.

de baixa estação, segundo me explicou o solícito
gerente de aeroporto da BoA em Miami. Portas
fechadas, iniciamos o push-back às 10h42 e o táxi
quatro minutos depois, rumando para a pista 08L.
Tempo estimado de voo: seis horas.
Estabilizamos no nível 350 e logo teve início o
serviço de jantar: castanhas quentes e drinques para
acompanhar; depois a bandeja com salada verde
e salmão defumado. Três opções de prato quente:
uma composição de vegetais e grãos; red snapper
com molho, vagens e batatas; ou espetinho de
peito de frango com quinoa e espinafre. As mesmas
bebidas e vinhos da ida. Por sobremesa, somente
um cheesecake de doce de leite. Tratei de jantar o
mais rápido possível, de modo a aumentar o tempo

disponível para descanso. Assim, estiquei-me na
poltrona, que tem reclinação limitada, e consegui
dormir por quase três horas e meia. Fui despertado
pouco antes do início da descida. Havíamos cruzado
o espaço entre a Flórida e a Bolívia a uma velocidade de Mach 0,80, com velocidade em relação ao
solo (ground speed) de 465 nós. Era noite fechada
quando iniciamos a aproximação para a pista 34.
Bancos de nevoeiro, comuns nesta época do ano,
estavam colados ao terreno. Mesmo assim, o comandante realizou um pouso muito suave às 4h55
da manhã na pista 34, completando o trecho em
5 horas e 57 minutos. Cortamos os motores no
Portão 3. Agora faltava apenas uma última perna
para a conclusão da viagem.

BOA736 VVI-GRU
Após o desembarque, aguardei na sala VIP do
aeroporto. Bem, chegada a hora de embarque,
8h15, fui para o Portão 5, de onde o Boeing 737700 matrícula CP-3018 deveria sair.
Só que não. Com os passageiros já em fila para
embarcar, a aeronave apresentou um problema
técnico de última hora. A equipe de técnicos de
manutenção da BoA atuou prontamente, mas
em questão de minutos ficou definido que seria
necessário fazer uma troca de aeronaves.
Finalmente, às 10h00 fomos chamados para
o Portão 5. Embarcamos no 737-300 CP-2921.
Esta aeronave tem uma longa carreira: foi entregue à Western Pacific em 1997. Passou pelas
mãos da Vasp (PP-SFK) e Air New Zealand antes
de ser recebido pela BoA em fevereiro de 2015.
Com peso máximo de decolagem de 62.822
quilos, o CP-2921 estava com 59.100 quilos de
TOW (Take-Off Weight), sendo 14.500 quilos
de combustível. A bordo iam seis tripulantes e
118 passageiros, total de 124. Trens em cima,
cumprindo a SID Gavos Uno, subimos até o nível
de voo 310. Mantínhamos a velocidade de Mach
0,75, com ground speed de 433 nós, cruzávamos
em ar sereno, com visibilidade ilimitada. Tão logo
estabilizamos, foi servido um lanche, uma ban-
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Apesar de não primar pela sofisticação, os pratos principais
estavam bem saborosos.

O interior do Boeing 737-300 empregado na última etapa estava
em ótimo estado de limpeza e conservação.

Na classe executiva do Boeing 767, várias opções de leitura estão
disponíveis a bordo.
39
FLAP

INTERNACIONAL

Avaliação: as notas vão de 0 a 10
Reserva: nota 7
Muito tumultuada.
Check-in: nota 10
Todos perfeitos. Muita simpatia e agilidade em todas as
etapas.
Embarque: nota 10
Organizados e com prioridade para a business class, quando
foi o caso.

O lanche que serviu de almoço no trecho de regresso a
Guarulhos, como na ida, poderia ser mais substancial.

dejinha com um sanduíche frio de frango, uma
torta doce, um chocolatinho e bebidas a escolher.
Por entretenimento, duas revistas: a Destinos, a
oficial da companhia, e a Gourmetravel, um título editado pela BoA dedicado exclusivamente à
enogastronomia. A viagem passou rápido e pouco
depois das 13h20 iniciamos a descida no perfil da
chegada Uroso 1C para a pista 09R de GRU, numa
tarde de muito sol e temperatura de 30 graus.
Cruzamos a cabeceira com 137 nós de velocidade e tocamos em solo brasileiro às 13h57, com
quase uma hora de atraso em relação ao horário
previsto de chegada, 13h00. As malas estavam na
esteira quando cheguei, concluindo cinco etapas
na empresa de bandeira boliviana.
Deixando a Bolívia para trás.

Assento: nota 6
As poltronas mostram a idade. Agradável surpresa foi o
espaço a bordo do 737-700, que conta com apenas 136
poltronas, permitindo maior distância entre fileiras.
Entretenimento: nota 4
O sistema de entretenimento, presente somente no Boeing
767, está completamente superado.
Serviço dos comissários: nota 10
Atenciosos, cordiais... Perfeitos!
Refeições: nota 6
Não deixaram a desejar, mas há oportunidade para melhorias.
No 767, aprovado; no trecho doméstico, idem. Mas nos voos
entre Brasil e Bolívia, em relação ao catering, esperava mais:
mereceria um upgrade nestas etapas.
Bebidas: nota 6
A oferta estava completa e adequada. Apresentava principalmente vinhos e licores bolivianos.
Nécessaire: nota 6
Kit correto, com o básico.
Desembarque: nota 10
Rápidos e ágeis, sempre. Bagagens nas esteiras com rapidez.
Pontualidade: nota 6
Três dos cinco trechos operados no horário.
Nota final: 7,3
Comentários finais: voar em cinco etapas, de um curto
trecho doméstico em classe econômica a um dos serviços
mais longos e prestigiosos da companhia, me permitiu uma
perspectiva abrangente dos serviços da empresa. Eu costumo
avaliar serviços com uma divisão clara: aquilo que constitui
a parte hard do produto (poltronas, aeronaves, instalações,
sistemas de entretenimento) com a parte soft (pessoas, processos, alimentos, serviços). Se, por um lado, a BoA não pode
competir em pé de igualdade com algumas das melhores
companhias aéreas do mundo nos quesitos hard, ela soube
superar todas as minhas expectativas nos aspectos soft. Por
exemplo: os times em solo, seja no Brasil, na Bolívia ou nos
Estados Unidos, cuidaram muito bem não apenas de mim,
como dos outros viajantes. Prestei muita atenção neste aspecto e fiquei encantado com a cultura de atendimento da
empresa. Simpatia, genuíno interesse e empatia são alguns
adjetivos que me vêm à cabeça quando penso na maneira
como os colaboradores com quem mantive contato cuidaram
de seus clientes.
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