UA842: GRU-ORD
Terça-feira, 11 de maio. Esta foi a primeira
semana mais fria do ano em São Paulo. Naquela
noite, céu encoberto dominava o Aeroporto
de Guarulhos. Entrei no saguão do Terminal 1,
Asa A, usado pela United e, para minha surpresa, estava quase deserto: não havia filas, nem
confusão, nem correria, típicas desse aeroporto
que, sempre digo, não está à altura da importância que São Paulo e o Brasil têm no mundo.
O check-in foi feito rapidamente (mas sem muita
simpatia) nos balcões dedicados aos passageiros de primeira classe e executiva. De cartão de
embarque na mão, enfrentei a fila (curtíssima,
imagine!) do raio X e inspeção de segurança para
ter acesso à melhor sala VIP do aeroporto, justamente esta usada pela United e chamada de Red
Carpet Club – não confundir com a TAM!
Nem tive tempo de me instalar: em função do
777 estar estacionado em uma posição remota, o
embarque pelo portão 4A começaria mais cedo,
por volta de 20h15. Uma pena: da sala Red Carpet

O P I N I Ã O D O PA S S A G E I R O
A revista Flap inova mais
uma vez. Este Flight Check
especial avalia dois voos
na primeira classe de jatos
777 operados pela United
e American Airlines. Nos
trechos entre Guarulhos e
Chicago/Chicago O`Hare
(UA842) e de lá para Nova
York/La Guardia (UA672)
voaremos no Boeing 777 e
no Airbus A320 da United,
desta que hoje é, após sua
fusão com a Continental,
a maior empresa aérea do
mundo. No retorno, vamos
experimentar o serviço da
American Airlines na etapa
Nova York-Guarulhos. Veja
como foi, compare e escolha.

UA842 GRU-ORD
UA672 ORD-LGA
AA951 JFK-GRU

Texto e fotos: Gianfranco Beting
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O bufê na Red Carpet Club, a melhor sala VIP de Guarulhos.

Club, a visão dos pátios e pistas é muito boa. Houve prioridade no embarque e eu e os outros 132
passageiros embarcamos nos ônibus da Infraero.
O Boeing 777-200ER (N204UA) escalado
para o voo 842 nos aguardava na remota. Ele
fez seu primeiro voo em 22 de janeiro de 1999.
Subimos as escadas e fui recebido pela veterana
tripulação que cuidaria dos quatro passageiros
que tinham assentos marcados na primeira classe.
Eram três comissárias, lideradas por Ute Hauser,
que tinha nada menos que 40 anos de voo, todos
eles na United Airlines. Tão logo os passageiros
embarcaram – o que não levou muito tempo em
função do baixo aproveitamento daquele voo –,
as portas foram fechadas e as escadas removidas.
A disposição na First da United é 1-2-1.
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Embarcar em posição remota está cada vez mais frequente em Guarulhos.

Eram exatamente 21h00 e tudo estava pronto
para a partida, cujo horário é oficialmente 21h10.
O comandante Jordan solicitou o push-back e
acionamento, mas o controle de solo pediu para
que aguardássemos no local. Havia congestionamento no pátio e também na Terminal São Paulo.
Sendo assim, somente às 21h22 o trator colocou
o 777 em movimento. Com mais seis minutos,
iniciamos o táxi e entramos para uma longa fila de
decolagem (cinco aviões à nossa frente e mais cinco atrás) taxiando rumo à pista 27R. Parecia uma
procissão de voos para os Estados Unidos: dois
767 da Continental, dois 777 da American, mais
um 767 da Delta, todos em fila indiana. Ficaríamos em solo até as 21h51, quando nosso Boeing

finalmente alinhou na mais longa pista de GRU.
O comandante Jordan acelerou os dois gigantescos motores Pratt & Whitney ao máximo e em 45
segundos puxou o manche do 777. Nossas velocidades foram 145, 155 e 162 nós. Partimos com
255,1 toneladas de peso, bem abaixo do MTOW
deste 777 que é de 290,9 toneladas. Afinal, dos
253 assentos, apenas 132 estavam ocupados. Na
configuração do N204UA, temos quatro classes
de serviço. Doze poltronas na primeira classe,
49 na executiva, 77 lugares na econômica plus e
finalmente 115 poltronas na classe econômica,
em fileiras separadas entre si por 31 polegadas.
Decolamos seguindo o procedimento por instrumentos Nemo 27 e subimos direto na proa leste,
A poltrona da United é vista aqui na posição 100% horizontal: descanso garantido.

antes de tomar uma proa que nos levaria mais
diretamente rumo a Chicago.
O serviço de bordo na primeira classe seguiu
o padrão mais espartano das companhias aéreas norte-americanas de hoje em dia. Se antes
havia caviar, lagostas, foie gras, hoje a coisa está
mais para o “saudável” mesmo: uma sopinha de
agrião, seguida de uma salada de folhas. Depois,
o simples mas elegante cardápio indicava quatro
opções de pratos quentes: filé mignon com molho
de cebolinha branca; peito de frango com molho
chermoula e risoto de nozes e gorgonzola; filé de
filhote com beiju de quibebe de abóbora e banana; agnolotti de gengibre e batata-doce. Havia
duas opções de sobremesa: um decadente sundae
O sistema Airshow funcionou perfeitamente.
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Prato principal no jantar da United.

ou um pratinho de frutas e queijos. A comida estava saborosa. Meu frango agradou. A salada fresquinha e a sopa, idem. Mas confesso que esperava
mais. Para mim, este padrão está mais para uma
boa executiva do que para a primeira classe.
A carta de vinhos também ficou aquém do
esperado para uma first class. O champanhe era
um Philipponnat Brut 2000. Nos brancos, um
Chablisienne La Singuliére 2006, Mondavi Chardonnay 2005 e Sonoma-Cutrer Chardonnay 2006.
Tintos: Chateauneuf-Du-Pape 2008 (Fromont),
Girardin Santenay Villages “Vieilles Vignes” 2007
e Alexander Valley Cabernet Sauvignon 2007. O
porto: Graham’s Late Bottled Vintage 2003.
Este voo levaria 10 horas e 24 minutos,
segundo os computadores de bordo. Estávamos
cruzando a 32 mil pés e, estabilizados em rota,
sobrevoamos Brasília enquanto o jantar era
servido. Aliás, uma linda visão: a noite estava
cristalina e deu para ver perfeitamente o formato
do “aeroplano” de Lucio Costa.
Tão logo concluí o jantar, fui examinar as opções de entretenimento. Na configuração da aeronave experimentada, os monitores nas poltronas
ainda são pequenos (6 polegadas) e o sistema de
entretenimento da United ainda é central, ou seja,
não há controle da programação pelo passageiro,
que pode apenas escolher o que quer ver e ouvir,
mas não determinar o “quando”. A conexão para
laptop também é do tipo antigo, exclusivo para
aviões, donde não me restou opção a não ser
deixar minha telinha no sistema Airshow. Tratei
então de me esticar para longas horas de sono.
Dormi confortavelmente por seis horas na poltrona
que se transforma em leito totalmente horizontal.
Acordei quando o Boeing já voava a 38 mil pés.
O café da manhã foi servido contendo um
prato de frutas frescas, um croissant, bebidas,
iogurte e cereais. O prato quente foi uma omelete
com bacon e batatas. Durante a noite, nossa
rota nos havia levado sobre Rio Branco, Freeport
(Bahamas) e, numa linha paralela à costa da Flórida, sobrevoamos Jacksonville e, depois, Savannah
(Geórgia), seguindo então em proa direta para
Gary, Indiana, antes de fazer curva à esquerda e
entrar no Estado de Illinois.
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Café da manhã no trecho ORD-LGA.

Lá fora, raiava o sol sobre uma encoberta
manhã de primavera. Em Chicago, o voo 842 era
aguardado por um denso nevoeiro e temperatura
de 7ºC. Embora em nosso plano de voo devêssemos cumprir a STAR Royko para a pista 28, na
última hora o tráfego foi todo desviado para a
pista 10. O pouso, excepcionalmente suave, foi
às 6h15, com apenas 9 minutos de atraso ante o
horário publicado de chegada. Cruzamos a noite
toda a Mach 0,84, completando a jornada em 10
horas e 24 minutos, exatamente conforme haviam
previsto os computadores de navegação.
Estacionamos no Terminal 5, praticamente
deserto àquela hora. Controle de passaportes e
alfândega foram um raio. Apenas 12 minutos
depois de pararmos no portão, estava eu entregando minha mala para o voo de continuação a
Nova York. Uma vez despachada, meu único trabalho agora seria mudar de terminal. O voo 672

partiria do portão B10 do Terminal 1, o gigantesco complexo praticamente todo ele ocupado
pelos jatos da United.

As comissárias da empresa foram impecáveis.

O N447UA é visto aqui no hub de Chicago.

UA672: ORD-LGA
Um trem aéreo percorre todos os terminais
de Chicago, fazendo do que seria uma longa
caminhada um trajeto de minutos. De fato, antes
das 7h00 estava eu no Terminal 1, enfrentando a
revista rigorosa. Uma vez livre da chicana do raio X,
aguardei pacientemente meu próximo voo.
Fomos chamados para embarcar com prioridade e lá fui eu. Agora ocuparia a poltrona 1D
(janela), o que aumentava meu espaço para esticar
as pernas, pois trata-se da primeira fileira. Este
A320 da United, de matrícula N447UA, tem 138
poltronas em três classes de serviço. São 12 na
primeira classe com 38 polegadas entre as filei-

ras, 36 lugares na econômica Premium com 36
polegadas e, finalmente, 90 poltronas na classe
econômica, em fileiras separadas entre si por 31
polegadas. Entregue à empresa em 1o de julho de
1998, voou até 2004 na UA, quando foi repassado
à subsidiária low-cost Ted. Retornou à United em
4 de janeiro de 2009, quando ganhou sua nova
identidade. Seu interior estava muito bem conservado e, externamente, exibia essas que são as cores
atuais da empresa. Aliás, agora também ficaram
“velhas”, pois com a recém-anunciada fusão com
a Continental, isso vai ter que mudar.
Cinco minutos antes do horário de partida, iniciamos o push-back. Às 8h00 cravado, o
longo táxi foi iniciado. Ao rumarmos para a pista
4L, fomos informados de um atraso programado
pelo controle de tráfego, que não teria mais condição de acomodar todas as partidas dentro da
programação. Assim, ficamos parados em solo

Em voo
rasante sobre
as avenidas,
a chegada a
Nova York em
uma manhã
chuvosa e fria
de primavera.
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por mais de 10 minutos, até receber liberação
para a decolagem, que acabou ocorrendo somente às 8h24. Tão logo estabilizamos, o serviço
de bordo foi iniciado: primeiramente bebidas.
Depois, uma bandeja foi trazida com um muffin,
frutas frescas e iogurte. Saudável e satisfatório.
Passado pouco mais de 1 hora e 15 minutos,
o Airbus iniciou sua descida. Com chuva e teto
baixo, o pesado tráfego de La Guardia acabaria
retardando ainda mais um pouquinho nossa chegada. Pousamos na pista 4 às 10h18, concluindo
a jornada de 9.584 quilômetros desde Guarulhos,
sendo 8.404 quilômetros na primeira etapa e
1.180 na segunda.

Avaliação da United: as notas vão de 0 a 10
1- Reserva: nota 10

Fácil e rápida, feita pela web, usando milhas do programa
Mileage Plus.

2- Check-in: nota 8

Sem fila, foi eficiente, mas não muito simpático.

3- Embarque: nota 10

Organizado em ambos os voos, com destaque para ORD.

4- Assento: nota 7

Entre os assentos de primeira classe, não pode mais
ser considerado dos mais confortáveis. Nos sistemas de
entretenimento, mostra ainda mais sua idade. Tem entrada
para laptop e monitor individual, mas ambos ultrapassados.

Voo de retorno
AA951: JFK-GRU

viagem levava a matrícula N798AN. É uma
aeronave relativamente nova: fez seu primeiro
voo e foi entregue em fevereiro de 2001. Fui
recebido por uma tripulação tão experiente
quanto amável. Na primeira classe seriam quatro
comissárias trabalhando, lideradas pela purser
Maureen Casey. Ao chegar ao meu assento, um
susto: estava simplesmente imundo. Restos de
snacks cobriam a poltrona e a mesinha adjacente. Cintos de segurança desalinhados. Enfim,
um quadro inaceitável. Não chamei a tripulação,
mas confesso que este foi um começo decepcionante na minha experiência AA. Tão logo me
acomodei, recebi meu necessaire, o cardápio e
uma taça de champanhe de boas-vindas. Finalmente, às 21h28, as portas foram fechadas com
vistas a uma partida pontual às 21h35.
O comandante Charles solicitou o pushback e acionamento, o que aconteceu sem
muita demora. Afinal, nessa hora, o tráfego já
não está mais no seu pique, que vai das 16h00
às 21h00. Nessa hora, em Nova York, a maioria
dos voos para o Oriente, Europa e mesmo os
domésticos transcontinentais já partiram. Restam os voos para a América Latina em especial.
Às 21h35 (cravado) o trator empurrou o 777
pelo pátio e os motores Rolls-Royce Trent 98217 ganharam vida, produzindo seu ronco adorável. Com mais cinco minutos, iniciamos o táxi e
entramos para a fila que utilizaria naquela noite
a pista 4L. Nossa decolagem seria vetorada,
sem seguir nenhuma partida por instrumentos

Era hora de voltar ao Brasil pela American
Airlines. Naquele fim de dia primaveril, o céu
estava bem encoberto ao me apresentar no
novo e imponente terminal próprio da American
Airlines em JFK. Espaçoso, arejado, contribui
enormemente para uma experiência positiva,
desde o momento em que se adentra o enorme
complexo. Já passava das 19h00 e, nessa hora,
o terminal estava bem vazio, sem filas. O checkin foi feito de forma rapida e cortês nos balcões
dedicados aos passageiros de primeira classe
e executiva, separados do restante do aeroporto por paredes de vidro jateado. De cartão
de embarque na mão, fui para a fila do raio X
e inspeção de segurança, o que levou apenas
alguns segundos. Fui então para a sala VIP da
American, a Admiral’s Club. Lá, você recebe
uma chave para passar para o Flagship Lounge,
área dedicada exclusivamente à primeira classe.
Como todo o procedimento de check-in
(e mesmo a viagem para o aeroporto) foi muito
mais rápido do que eu imaginava, tive tempo
de sobra para me instalar e aproveitar o conforto da sala. Todos os assentos têm tomadas
acopladas, o que permite carregar laptops e
celulares. Finalmente, pouco antes das 21h00,
fomos chamados para embarcar no Portão 5,
de onde sairia o voo AA951.
O Boeing 777-200ER escalado para esta
O bufê da Flagship Room só apresentava saladas e pratos frios.
Visão interna do novo terminal exclusivo da American.

O Boeing 777 é
preparado para
sua jornada
rumo ao Brasil.

5- Entretenimento: nota 6

Não há sistema AVOD. Há players individuais e uma
videoteca, mas isso não compensa.

6- Serviço dos comissários: nota 8

No primeiro trecho, as veteranas da UA foram impecáveis,
muito simpáticas. No trecho doméstico, atuação mais
discreta.

7- Refeições: nota 6

Ok, os anos dos festins nababescos há muito ficaram para
trás. Ainda assim, ficou aquela sensação de “algo mais”
a desejar.

8- Bebidas: nota 6
Vale o dito acima.

9- Necessaire: nota 5

Correto, com o básico, mas sem nenhum detalhe de luxo
marcante.

10- Desembarque: nota 10

Bastante organizado e, nos dois voos, as malas estavam
nas esteiras sem demora.

11- Pontualidade: nota 10

Saímos com pequeno atraso e chegamos praticamente no
horário em Nova York.

Nota final United: 7,80
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alecrim, peito de frango com molho de tomilho
e filé de salmão com crosta de endro e pimenta. Todos os pratos podiam ser acompanhados
de batatas, brócolis e tomates ao forno ou
uma salada verde. Fiquei no salmão e estava,
no máximo, correto. A seguir, queijos e frutas
(que passei) e duas opções de sobremesa: um
completo sundae ou salada de frutas ao Grand
Marnier acompanhada de sorbet de framboesa.
Fiquei com o sundae e não me arrependi.
Discreta a carta de vinhos, selecionada pelo
competente connoisseur canadense Ken Chase.
Havia somente duas opções de cepas para cada
tipo de vinho, um padrão que hoje se vê na
classe executiva das boas empresas aéreas, mas
é pouco para uma first class. O champanhe
era um Feuillatte Brut Resérve Particulière. Nos
brancos, além do Chablis já citado, havia um
Sauvignon Blanc australiano, Adelaide Hills. Os
tintos: Amalaya de Colomé, um moderno corte
argentino de Malbec, Syrah e Cabernet Sauvignon; e um Merlot californiano, o Arrowood
Sonoma. O porto era um Graham’s 20 Years
Old Tawny. Chamou-me a atenção não haver
uísques escoceses a bordo. Apenas um Single
Malt (Glenlivet), um Bourbon (Jim Beam) e um
Tennessee Whiskey, Jack Daniels.
Durante o jantar, examinei as opções de
entretenimento a bordo. O controle da programação é feito pelo passageiro, ou seja, é

A entrada no jantar da American estava deliciosa.

As poltronas na
American são
giratórias, o que
permite reuniões
ou uma refeição
face-to-face.

on-demand. Algo que muito me desagradou
foi a conexão para laptop, que é do tipo antigo
(DC) exclusivo para aviões, que me impediu de
carregar e usar meu computador.
Aproveitei a deixa e tratei de me esticar e
descansar, dormindo várias horas. Durante a
noite, nossa rota nos fez sobrevoar San Juan de
Porto Rico, Boa Vista, Brasília e, finalmente, tomar a proa direta e entrar em um procedimento

de chegada por instrumentos STAR (Standard
Terminal Arrival Route) para Guarulhos. As horas
se passaram até que fui despertado pelos sons e
aromas do desjejum, 45 minutos antes do pouso.
Abri uma das três janelas que ficavam ao lado de
minha poltrona e admirei uma linda manhã de
outono. Logo depois, a simpática tripulação passou e montou a mesa escamoteável para servir
o café da manhã. Este foi a grande decepção
O famoso sundae: não dá para dispensar.

Na horizontal, a poltrona da American transforma-se em confortável leito.

padrão (SID - Standard Instrument Departure)
e teríamos logo após a V-2 uma curva à direita
que nos colocaria diretamente sobre o Oceano
Atlântico. Sem muitas aeronaves à nossa frente,
o Boeing finalmente alinhou e, após uma
longa corrida, decolamos às 21h58. Nossas
velocidades foram 130, 143 e 158 nós. Trens
recolhidos e curvando sobre a Jamaica Bay, o
Triplo Sete foi tragado pela escuridão. Partimos
com 217 toneladas de peso, muito abaixo do
MTOW deste 777 que é de 293,9 toneladas.
Destas, 104 toneladas eram apenas o combustível transportado. Perguntando à tripulação,
soube que, dos 236 assentos, 194 estavam
ocupados. A American tem duas configurações
internas nos seus 777. No caso desta aeronave,
a configuração tem três classes de serviço: 16
poltronas na primeira classe, 35 na executiva e
185 lugares na classe econômica.
Tão logo estabilizamos a 37 mil pés, teve
início o serviço de bordo, composto por jantar
e, antes da chegada, café da manhã. Começamos por um pratinho de queijo feta e castanhas
aquecidas, para acompanhar a bebida que
escolhi, no caso um branco francês, o Pascal
Bouchard Chablis Vieilles Vignes Chardonnay
2007. Depois, foram servidos uma fatia de
salmão defumado e camarões marinados; uma
sopa muito saborosa de cogumelos shitake e
alho-poró; como pratos principais, três opções:
filé-mignon com ervas finas e demi-glacé de
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Avaliação da American: as notas vão de 0 a 10
1- Reserva: nota 10

Feita facilmente na web, usando milhas do programa
AAdvantage.

2- Check-in: nota 10
Sem fila e simpático.

3- Embarque: nota 6

Desorganizado, sem prioridade para os passageiros da First.

4- Assento: nota 8

Um padrão correto de primeira classe. Perdeu pontos no
sistema de entretenimento, com sua tela de tamanho apenas
correto (10 polegadas).

5- Entretenimento: nota 7

Sistema AVOD, mas monitores pequenos.

6- Serviço dos comissários: nota 9

A tripulação foi impecável. Todas muito simpáticas, cordiais.
Só não foram nota 10 pela apresentação.
O café da manhã na AA ficou devendo.

culinária do voo. Tudo o que provei estava muito
aquém do esperado. As frutas estavam insossas
ou simplesmente verdes. O croissant, oleoso e
pesado. O cereal, quem diria, até ele me pareceu passado. O prato quente (que não provei)
era uma omelete de cheddar, creme azedo e
salsichas de peru.
Iniciamos a descida às 7h25 e, às 7h55,
pousamos suavemente na pista 27L de Guarulhos, nada menos que 29 minutos antes do
horário publicado de chegada. Nossa velocidade
de cruzeiro foi de Mach 0,84, o que nos fez
completar a jornada de 4.745 milhas (7.636
quilômetros) em 8 horas e 57 minutos de voo.

7- Refeições: nota 5

Jantar correto, café da manhã sofrível.

8- Bebidas: nota 7

Poucas opções, mas escolhas sensatas.

9- Necessaire: nota 6

Apenas o básico, ainda que corretamente apresentado.

10- Desembarque: nota 8

Bastante organizado. Mas as malas custaram um pouco a
sair – a prioridade para os passageiros da First neste caso
também não foi respeitada.

11- Pontualidade: nota 10

Saída cravada e chegada meia hora antes do horário.

Nota final American: 7,63
O necessaire é básico, mas bem apresentado e útil.

Comentário final American e United:
Todo viajante experiente sabe que, com honrosas exceções,
as companhias aéreas norte-americanas hoje não são
reconhecidas pela excelência em seus serviços. Portanto,
mesmo que minhas expectativas não fossem as mais
elevadas, na prática saí ligeiramente decepcionado com
ambas as empresas. No geral, as poltronas mostraram-se
boas, mas não excepcionais, com alguns detalhes irritantes
(conexão DC ao invés de AC). Refeições e cartas de vinho
certamente ficaram bem abaixo do que esperava. Os pontos
positivos: ambos os voos foram pontuais; encontrei uma
inegável vontade de agradar por parte dos tripulantes,
sobretudo em voo; experimentei elevados níveis de conforto
e privacidade. Noves fora, estas duas empresas aéreas
ianques mais uma vez mostraram porque têm enfrentado
enormes dificuldades em competir com companhias aéreas
europeias e/ou asiáticas.
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