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TAP: ASAS INDOMÁVEIS DE 1945 A 2012
Em quase sete décadas, a TAP sobrevoou revoluções, sofreu com o preço do petróleo, ultrapassou
tempos difíceis na aviação e viu goradas duas privatizações. Hoje vive com escassez de capital mas
continua a servir de porta entre o país e o mundo. Símbolo nacional, pelo menos quatro portugueses
nasceram a bordo dos seus aviões. «Há passageiros que entram no avião a perguntar quanto está ou
quanto ficou o jogo do Benfica». O relato é de Carolina Ceia, 25 anos, assistente de bordo na TAP há
dois. Na sua opinião, episódios destes espelham a relação que os portugueses têm com a
companhia. Se Eusébio é um símbolo nacional - em 2004, um A319 foi baptizado com o seu nome
para o homenagear - a TAP também joga neste campeonato. «Tornou-se uma companhia de
bandeira, que representava Portugal em todo o lado. Isso reflectia-se até na alimentação. Chegámos
a servir frango na púcara», relata o director de pessoal de cabine, Georges Jeunehomme. Com 42
anos de casa, acredita que a paixão do país pela empresa se explica «pelo seu espírito português».
E não esquece a reacção no regresso de uma viagem ao Japão, com Mário Soares, quando
anunciou que havia pastéis de nata a bordo. «Ninguém estava à espera. Foi uma festa naquele
avião». Criados oficialmente a 14 de Março de 1945 por Humberto Delgado, à data director do
Secretariado da Aeronáutica Civil, a pedido de Salazar, os então Transportes Aéreos Portugueses os TAPS, antecessores da actual TAP Portugal - desde logo levantaram voo como uma extensão do
território. Serviam de ligação às colónias. Em alternativa ao barco, era nos seus aviões que os
emigrantes e os luso-descendentes na Venezuela, Brasil e África vinham ver a família. Voavam com
os empresários portugueses que davam os primeiros passos para internacionalizar negócios. E foi a
TAP que, ao iniciar as rotas para a Madeira, em 1964, e Açores, em 71, ajudou a furar a insularidade.
O hub de Lisboa conecta a Europa, a América Latina e África. «Entrar num avião da TAP é como
entrar num bocadinho de Portugal. Há uma sensação de regresso a casa porque as pessoas falam a
nossa língua, há jornais e revistas em português», confidencia o piloto Pedro Alceu, desde Abril na
companhia e também ex-emigrante. Voando hoje para 76 destinos, a TAP deu novos mundos aos
portugueses. Mas também leva o país na bagagem. Talvez seja por isso que, na comunicação social,
o tema TAP cativa o grande público, como se viu no recente processo de privatização, entretanto
suspenso. Marca valiosa e fundamental para o turismo, é montra da cultura e dos produtos nacionais.
Na década de 60, já a loiça utilizada, da Vista Alegre, era decorada com imagens de danças típicas,
do vira do Minho aos pauliteiros de Miranda. E no menu servido a bordo não faltam queijos, pão e
vinhos lusos. No ano passado, seis dos melhores chefs nacionais foram convidados a criar pratos
tradicionais, para servir na classe executiva. Bacalhau, vitela e polvo foram os primeiros a embarcar.
Em 2005, a nova imagem então anunciada trouxe uma dose reforçada de portugalidade nas fardas,
no logótipo e até no nome da companhia, que passou a TAP Portugal. Fernando Pessoa, a pintora
Vieira da Silva e o Papa João XXI 'voam' sempre na companhia, que tem por hábito baptizar os
aviões com nomes de grandes personalidades nacionais. Em 2011, a TAP gerou um recorde de dois
mil milhões de euros para o país, mais 15,7% do que em 2010. Assume-se como a maior exportadora
portuguesa. E até aqui chegar, protagonizou uma viagem com várias escalas e muitas mudanças.
Sobretudo na forma de viajar, tanto para os passageiros como para as tripulações. Da elite à
democratização Certo dia, chegou aos ouvidos de Joana Oliveira que havia alguém apreensivo a
bordo. Depois do seu discurso, um passageiro perguntava a um comissário se estavam nas mãos de
uma mulher-piloto. O tripulante tentou tranquilizá-lo. Mas a dúvida persistiu: «Não é com o voo que
estou preocupado. É com a forma como vai estacionar o avião», confessou. A comandante não levou
a mal. «Uma mulher aos comandos tem sempre histórias engraçadas. As pessoas acham piada»,
conta a profissional, na TAP desde 2002. Corria 1989 e a companhia acabara de contratar a primeira
mulher-piloto, Teresa Carvalho, que só viria a ter companhia feminina no cockpit em 1996. Ainda
assim se havia funções mais masculinas, também existia o contrário. Inicialmente, era frequente
chamar enfermeiras para hospedeiras, precavendo emergências. As viagens chegavam a demorar
dias, como acontecia com a Linha Aérea Imperial. Quando, em 1946, foi admitido o primeiro

página 1 / 4

conteúdos de aviação comercial
http://pista73.com/WZmBKS

comissário de bordo - e único até 1953 -, Lopes da Silva não escapou à paródia. Entre mulheres, era
conhecido por Miss Lopes. «As minhas chefes eram quase todas senhoras», recorda Georges
Jeunehomme, que começou na TAP no início de 1970, como comissário de bordo. Mas, reflexo da
época, «muito antes do 25 de Abril, os homens eram promovidos antes das mulheres», reconhece.
Nesse tempo, e até 1970, as assistentes de bordo tinham de ser solteiras. Não era de bom tom uma
senhora casada passar muito tempo fora. Mesmo a trabalhar. «Entrávamos e realizávamos o sonho
de miúdas, quando víamos as hospedeiras muito glamourosas nos aeroportos. Estávamos três anos
e juntávamos dinheiro para o enxoval porque se ganhava acima da média», lembra Teresa Monteiro,
que começou na TAP em 1966. Aí, como agora, o glamour era imagem de marca da aviação. Os
tripulantes corriam mundo, quando o transporte aéreo ainda era pouco acessível. Apresentavam-se
com elegantes uniformes. Passavam por cursos de línguas e cultura geral. «Fazíamos estadias
grandes na África do Sul. Chegava a estar oito dias em Nova Iorque. Imagine o que era para uma
miúda de 20 anos estar na Broadway. Nessa altura, as minhas amigas iam a Badajoz, se iam»,
comenta. Depois, as estadias encurtaram. «Tudo mudou nesse aspecto, no número de aviões e de
tripulantes». Como assistente de bordo de longo curso, em representação da TAP, Teresa participou
num concurso internacional que anualmente elegia a Rainha do Ar. Durante uma semana, o júri
analisava a postura, conhecimento e comportamento das candidatas. Trouxe o título de vice-rainha.
Também o comandante João Augusto Graça, 92 anos, e um dos pioneiros a pilotar na TAP, tem
lembranças gratas da profissão. Começou em 1946. Inicialmente ganhava ao quilómetro e depois à
hora. Recebeu seis contos como primeiro ordenado. Era navegador na rota para Madrid, a primeira
da TAP. «Todos nós gostávamos daquela escala, que era mais um passeio turístico de luxo, tipo VIP,
do que uma linha aérea», recorda. Destas viagens, trazia estadias confortáveis «no magnífico hotel
na Gran Via, junto à Cibeles, que era o mais luxuoso de Madrid». No final da década de 40, vieram as
ligações a Paris, Londres, Sevilha. Nessa época, ir até à cidade espanhola e regressar custava 1.248
escudos e 40 cêntimos. E o preço do bilhete incluía as deslocações para o aeroporto e «merendas ou
refrescos gratuitos». Por cada quilo a mais na bagagem, um extra de 7,20 escudos. Em meados da
década de 60, são lançados os voos para o Brasil. Primeiro com a Linha da Amizade, que prometia
bilhetes a metade do preço para portugueses e brasileiros, depois para outras regiões, como o Rio de
Janeiro. Neste voo, com duas escalas, no Sal (Cabo Verde) e Recife, que chegava à cidade
maravilhosa mais de 18 horas depois de partir de Lisboa, a tripulação não dispensava alguns mimos.
«Uma vez atingida a altitude de voo, pedia para assarem no forno do avião as linguiças que tinha
levado, transformando com este pitéu a crónica refeição de bordo num saboroso almoço», conta o
comandante Graça, nas suas memórias. Era então que as iguarias portuguesas tomavam conta dos
ares. «Alguns emigrantes embarcavam com o seu cesto de verga quadrado, vermelho, com duas
asas, onde levavam o seu frango assado, por desconhecerem que se serviam refeições a bordo»,
continua o piloto, reformado desde 1980. Cumprido o voo, três dias de descanso em Copacabana.
Hoje os procedimentos são diferentes. «Podemos começar bastante cedo, e estar no aeroporto às 6
da manhã, para ir a Hamburgo, Frankfurt ou Londres e regressar. Nesses dias, estou em casa pouco
depois da hora de almoço. Ou pode ser um voo para Paris e fico lá a dormir», descreve Pedro Alceu,
de 26 anos. Piloto de médio curso, por norma não dorme mais de duas noites no mesmo destino.
Nunca há rotina. Muitas vezes, cruza-se com colegas de outras companhias. «Em Helsínquia ficamos
no mesmo hotel que as tripulações da British Airways. Em Accra, no Gana, acontece o mesmo». Para
o passageiro, os hábitos também se modificaram. «Antigamente as pessoas vestiam-se para viajar.
Havia um ritual, sobretudo na primeira classe. Não se ia para o avião de qualquer maneira. Havia
muito menos gente a voar. Depois democratizou-se», atira Teresa Monteiro, que deixou a empresa
há 15 anos. Hoje o à-vontade é maior. «Antes, o público não estava habituado a voar e via-nos com
distância. Depois, passou a ver-nos como companheiros de viagem», concorda Georges
Jeunehomme. E recorda até três episódios que se passaram com personalidades célebres. Marcelo
Caetano reagiu bem quando o actual director de pessoal de bordo lhe disse que, por estar escuro no
avião, tinham confundido o seu colete com um pano, usando-o para limpar os tabuleiros. António
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Champalimaud, um dos homens mais ricos do país, gostava de dar conselhos sobre investimentos. E
Amália, que tinha pavor de voar, pedia que alguém lhe fizesse companhia durante o voo. Bebericava
champanhe para acalmar. «Havia passageiros que nos ofereciam sapatos ou queriam que fôssemos
aos restaurantes deles», diz Jeunehomme. «Convidavam-nos para ir dormir a casa deles e íamos
com frequência», recorda Jorge Claudino, outro ex-comissário, agora chefe de cabine. Com 65 anos,
40 de serviço, aponta a ocasião em que, depois de passar uma noite inteira a conversar com um
passageiro a caminho de Moçambique, acabou por ser desafiado a ir conhecer a sua quinta. Teve
direito a passeio de jipe, exibição de danças africanas, jantar e pernoita. Em África, a proximidade
entre tripulação e viajantes estreitou-se ainda mais durante a ponte aérea, a seguir à revolução dos
cravos, quando muitos portugueses quiseram deixar o Ultramar e regressar a Lisboa. «Cheguei a
fazer voos para Nova Lisboa [Huambo, Angola] em que o avião tinha de fazer uma descida quase a
pique para o aeroporto porque havia trocas de tiros. Chegávamos a embarcar passageiros
completamente às escuras. Vinham de longe, aflitos», descreve. Com capacidade para 385 pessoas,
16 no segundo andar, o Boeing 747 até trazia gente na casa de banho, confidencia Teresa Monteiro.
Era «uma época muito dura» para quem vinha mas também para as tripulações que iam e vinham
sem descanso. «Numa noite, no meu voo para Luanda, quando estava sobre a Nigéria, havia mais
seis aviões nossos voando nessa região de África, uns saídos de Lisboa, outros voltando», relembra
o comandante Graça. Em três meses, a TAP trouxe mais de 150 mil pessoas de Luanda, contabiliza.
A proibição de fumar nos aviões - em meados de 90 a TAP introduz os voos azuis, livres de fumo - e
os cuidados com a segurança, apertados depois do 11 de Setembro de 2001, foram outras das
grandes alterações vividas na aviação. Neste mercado, sopraram ventos de turbulência com a
chegada das companhias low cost, as flutuações do preço do petróleo e as crises económicas. Mas
também de evolução, com a inovação tecnológica, a modernização dos aviões ou a internet. Tal
como a bordo dos seus aviões houve bons e maus momentos, também o percurso da maior
companhia aérea nacional passou por altos e baixos. Para a História ficam o transporte de Papas, a
celebração em pleno ar do Nobel para José Saramago e pelo menos quatro nascimentos. O primeiro,
de uma menina, aconteceu em Fevereiro de 1969, num voo de Luanda para Lisboa. E o último foi
registado em 1986, a caminho de Nova Iorque. Mas ninguém esquece o único acidente, na aterragem
de um Boeing no Funchal, em 1977. Balanço: 131 vítimas mortais. Três Aviões Parados Constituída há
67 anos (1945) como empresa pública, em 1953 a TAP passaria a sociedade anónima, com uma
parcela do capital a manter-se na esfera do Estado. E atravessaria dificuldades. Pelas sucessivas
avarias, havia quem dissesse que a respectiva sigla significava Três Aviões Parados ou Take Another
Plane (apanhe outro avião). Na década de 60, sob gestão do engenheiro Alfredo Vaz Pinto, vive uma
fase de ouro. Alarga rotas para o Brasil, hoje um dos seus principais mercados. A compra de novos
aparelhos, os Caravelle, que vêm substituir os aviões a hélice, faz da TAP a primeira companhia da
Europa a operar apenas aviões a jacto. Antes de ser de novo nacionalizada - em Abril de 1975 - voa
para 40 destinos em quatro continentes. Transporta mais de 1,5 milhões de passageiros por ano. Tem
32 aeronaves. Os 593 funcionários inscritos em 1954, no primeiro registo da empresa - que não teria
mais de 20 quando arrancou -, aumentaram para mais de nove mil, em 1974. Hoje, as várias
subsidiárias do grupo empregam quase 12.400 pessoas, das quais 6.900 só na companhia aérea. No
pós-25 de Abril, a TAP_convive com a descolonização e com conflitos internos, agravados por
sucessivos governos e administrações. Em meados da década de 90, quando na sua frota passam a
dominar os Airbus, que ainda se mantêm, a empresa inicia um Plano Estratégico e de Saneamento
Económico-Financeiro (PESEF). Em 2000, esgotado o efeito do PESEF, e com uma dívida equivalente
a 79% dos proveitos, a solução estava na privatização e na entrega de 34% da TAP à Swissair, com
quem já havia um acordo de aliança estratégica. Contudo, o negócio nunca viria a concretizar-se. O
grupo SAir, dono da transportadora suíça - que já tinha sofrido danos devido a um acidente no
Canadá, que matou 229 pessoas -, descolou para uma dispendiosa política expansionista que acabou
por fracassar. A crise na aviação após o 11 de Setembro fez o resto. Em Outubro de 2001, com os
aviões parados, sem dinheiro para combustível e taxas e com elevado endividamento, a Swissair
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despenha-se na falência. Perdido o fôlego prometido pelos suíços, a TAP vê-se a braços com a
escassez de capital, um cenário com que convive há anos. Apesar de a transportadora ser uma
empresa pública, está impedida pelas leis comunitárias de ter ajudas financeiras do Estado, o que tem
travado a expansão. Ainda assim, a companhia liderada há 12 anos por Fernando Pinto tem comprado
e renovado aviões, alargou a sua rede e adquiriu e vendeu empresas. Entre elas, a PGA, a
Groundforce e a Manutenção & Engenharia Brasil (ex-VEM), em 2006, que tem sido um dos negócios
mais criticados da sua gestão, por gerar volumosas perdas. Ao mesmo tempo, tem vindo a reduzir o
endividamento, que representa hoje 45% da facturação. Em 2003, pela primeira vez, a TAP tinha
lucros. Contudo, o gestor de 63 anos e dupla nacionalidade (brasileira e portuguesa) licenciado em
Engenharia Mecânica, que chefiava a extinta Varig antes de entrar na TAP - e que gosta de pilotar
planadores e ultraleves - também atravessou tempestades. De um lado, as greves e a contestação das
várias classes profissionais, contra, por exemplo, cortes salariais ou revisões do acordo de empresa.
De outro, as críticas da opinião pública quanto às regalias dos pilotos ou sobre os ordenados da
administração da TAP, uns dos mais altos entre as empresas públicas. O mandato do Fernando Pinto
terminou há um ano, mas o gestor disse que se manteria na TAP até acabar o processo de
privatização, que entretanto foi suspenso. A sua continuidade tem sido discutida com o Governo. Para
este ano, a TAP prevê um resultado próximo do de 2011, quando o negócio aéreo lucrou 3,1 milhões
de euros. No ano passado, transportou 9,75 milhões de pessoas. Este ano, na véspera de Natal,
superou-se, e pela primeira vez chegou aos dez milhões. Para já, com a privatização fora do radar, a
empresa tem um plano de negócios a cinco anos, que contempla crescimento, com recurso a mais um
ou dois aviões por ano. Por exemplo, está previsto que a frota venha a incluir novos A350. Para
Fernando Pinto, a venda da companhia - um processo do qual se fala pelo menos há dez anos - era
uma oportunidade importante para crescer. Mas não uma necessidade absoluta para a sobrevivência,
até porque a TAP viveu nos últimos 12 anos por conta própria, financiando-se na banca. Com a recusa
do Governo português em vender a empresa a Germán Efromovich, inicia-se uma nova 'viagem', cujo
destino ainda está em aberto. Fonte: Jornal Sol - autor Ana Serafim 16/01/2013
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