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RESUMO 

 
Nas últimas décadas, aos terminais aeroportuários foram atribuídas cada vez 
mais funções complementares ao embarque/desembarque de passageiros. 
Deste modo, com o crescimento da demanda do transporte aéreo, os 
aeroportos se tornaram,gradualmente, complexos aeroportuários que visam 
atender expectativas crescentes de seus usuários.Esta monografia faz uma 
análise do transporte aéreo nos últimos anos e expõe algumas interlocuções 
entre os terminais aeroportuários e o turismo, especialmente no cenário 
brasileiro.Neste contexto, o presente trabalho se propõe a avaliar a percepção 
dos usuários em relação ao nível de serviço do Aeroporto Internacional do Rio 
de Janeiro por meio de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, bem 
como analisar se a percepção se altera de acordo com a renda mensal bruta 
familiar destes usuários. 
 
Palavras-chave: nível de serviço; aeroportos; terminais aeroportuários; 
percepção; transporte aéreo; turismo. 
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ABSTRACT 

 

In the last decades, to the airport terminals more complementary functions to 
the departure/landing of passengers have been assigned. Thus, with the 
growing demand for air transport, airports have become complex airport which 
aim to meet the expectations of its users. This paper aims to analyze the air 
transport in recent years and some of the connections of the airport terminals 
with tourism, especially in Brazil. In this context, the study aims to assess the 
users' perception regarding the level of service from the International Airport of 
Rio de Janeiro through a descriptive, exploratory and qualitative research, also 
considering whether the perception is altered according to the gross monthly 
income of family members. 
 
 
Key-words: level of service; airports, airport terminals; perception; airlift; 
tourism. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ao longo das duas últimas décadas a aviação civil brasileira atravessou 

um período de grandes mudanças. A entrada de novas companhias aéreas no 

mercado e a liberdade de tarifas aprovada pela Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC) facilitaram o crescimento exponencial do mercado doméstico de 

transporte aéreo, bem como a inserção do país nos fluxos internacionais.  

A experiência brasileira de desregulamentação do transporte aéreo 

soma-se a entrada de parcelas expressivas da população no mercado 

consumidor, emergindo assim um novo perfil de passageiro: aquele que opta 

viajar de avião devido ao preço mais acessível. 

Se por um lado a variável preço exerce grande influência, por outro, 

apresenta um consumidor cada vez mais exigente quando se trata da 

qualidade dos serviços prestados. No caso do turismo, o produto é fabricado ao 

mesmo tempo em que é consumido, tornando a busca pela qualidade em 

serviços um objetivo fundamental no sucesso dos modelos de negócios, a fim 

de que as expectativas criadas sejam cumpridas. 

Para atender o volume projetado de voos, foram construídos a partir da 

década de 70 (época dos primeiros registros), os terminais aeroportuários. 

Esses terminais ao longo dos anos desempenharam mais do que o papel de 

estruturas de conexão do tráfego de passageiros. Atualmente, englobam todo 

um complexo de diversas ofertas de serviços a fim de fornecer conforto, 

segurança e agilidade para o passageiro. 

Para o cumprimento desses três quesitos (conforto, segurança e 

agilidade)é necessário uma infraestrutura que permita a realização do 

processamento de passageiros e o turnaround(desembarque/embarque) das 

aeronaves:ligação intermodal, check-in, controle de segurança, embarque, 

desembarque, restituição de bagagens que representam alguns dos 

componentes dessa infraestrutura e lojas, estacionamentos, sinalização 

carregador de bagagens, acessibilidade e outros serviços são os componentes 

que dão apoio a essa estrutura. 
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No Brasil, os principais aeroportos, em termos de movimentação de 

passageiros, historicamente apresentaram uma infraestrutura precária, 

subdimensionando a demanda que crescia e se tornava cada vez mais 

exigente a cada ano. Desta forma, tornam-se necessários investimentos nestes 

terminais para ampliar e aperfeiçoar sua capacidade operacional. 

A iniciativa deste estudo partiu da afinidade da autora com a temática 

somada à experiência de trabalho na companhia TAM Linhas Aéreas. Esta 

experiência permitiu a observação do processamento dos passageiros e a 

relação destes com o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/ Galeão  - Tom 

Jobim (AIRJ). 

Após a vivência diária no AIRJ e a observação de um novo perfil de 

consumidor, a autora decidiu dedicar-se ao estudo sobre nível de serviço, seu 

modo de influência na percepção do passageiro e verificar a percepção do 

nível de serviço do AIRJ por parte dos seus usuários, assumindo como 

hipótese que a percepção dos usuários do AIRJ da classe C se difere da dos 

usuários das Classes A e B. 

Deste modo, o presente estudo tem por objetivo principal avaliar a 

percepção do nível de serviço ofertado pelo AIRJ do ponto de vista de seus 

usuários. 

Como objetivos secundários busca-se analisar possíveis correlações 

entre o crescimento da Classe C e o turismo; estudar a infraestrutura 

aeroportuária de pré-embarque/pós-desembarque do AIRJ; sintetizar parte do 

referencial teórico sobre nível de serviço estudado até os dias de hoje. 

A pesquisa possui perfil exploratório e descritivo. Teses, dissertações e 

alguns estudos serviram de base para a estruturação teórica deste trabalho 

somada aos relatos vivenciados pela autora. Complementarmente foi realizada 

pesquisa online, respondida por 200 usuários durante o período de uma 

semana (do dia 21/09/2012 até 28/09/2012).Os resultados são discutidos do 

ponto de vista qualitativo. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

constitui a introdução, na qual é feita breve síntese de aspectos teóricos 

relacionados ao trabalho.No segundo capítulo – Transporte Aéreo e o turismo– 

são trabalhados a relação da aviação civil com o turismo e o crescimento da 

demanda, especialmente, da Classe C no transporte aéreo. 
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No terceiro capítulo, por sua vez, é abordada a importância dos 

terminais tanto para o transporte aéreo como para o turismo. Inicialmente, faz-

se breve histórico da origem dos terminais. Em seguida discute-se o turismo 

nos terminais aeroportuários voltados para a hospitalidade e a forma como ela 

pode influenciar na percepção do usuário. Por fim, é apresentado o AIRJ como 

objeto de estudo e sua importância perante os outros aeroportos brasileiros. 

No quarto capítulo, trata-se aspectos conceituais a respeito da dinâmica 

de nível de serviço utilizando referenciais teóricos já trabalhados por outros 

autores e em seguida a autora delimita o trabalho escolhendo um conceito para 

ser abordado neste estudo. 

O quinto capítulo, por seu turno, apresenta a pesquisa conduzida, sua 

metodologia e resultados. O questionário foi elaborado com dez perguntas 

sobre o AIRJ e disponibilizado online com o objetivo de alcançar a resposta de 

uma amostra de 200 usuários. A pesquisa possui caráter descritivo e 

exploratório buscando, por meio da correlação dos resultados, afirmar ou 

rejeitar a hipótese da autora. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais. 
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2 TRANSPORTE AÉREO E TURISMO NO BRASIL  
 
 

O turismo no Brasil cresceu de forma significativa nos últimos anos. 

Desde a execução do Plano Nacional de Turismo (PNT), de 1994, a atividade 

passou a se estruturar por meio de programas que desenvolvem ações para 

alcançar determinados objetivos convencionados, tais como o Programa de 

Regionalização do Turismo, lançado em 2003. 1 

No PNT de 2007-2010, o Ministério do Turismo (MTur) evidenciou a 

proposta de facilitar o acesso ao turismo para todas as classes sociais. Este 

objetivo demanda uma série de ações, que devem envolver todos os setores 

da cadeia produtiva do turismo – E para o funcionamento dessa cadeia o setor 

de transportes se apresenta como elemento fundamental. 
 
 

O transporte fornece os meios para viagens de negócios, explorações 
ou realização pessoal e é uma condição necessária para as 
atividades humanas, como comércio, recreação e defesa. Ele é 
definido como o movimento de pessoas e bens para atender às 
necessidades básicas da sociedade que demandam mobilidade e 
acessibilidade. O transporte também influencia a posição competitiva 
em relação a outras regiões ou nações. (HOEL; GARBER; SADEK, 
2011, p. 1) 

 
 

O Brasil conta com uma área geográfica de grandes dimensões 

tornando os centros emissores e receptivos de turistas distantes um do outro.  

Neste cenário, as opções de transportes desenvolvidas no país nos 

últimos 50 anos recaíram, primordialmente, sobre os modos rodoviário e o 

aéreo, oferecendo este último mais vantagem. 

Para a elaboração da estimativa, foi simulada, em 15 de julho de 2012, a 

compra de uma passagem entre as capitais Rio de Janeiro e São Paulo nas 

empresas TAM Linhas Aéreas e Auto Viação 1001 para a data de 09/08/2012, 

conforme pode ser visualizado na tabela 1. 

Entende-se que o avião, quando utiliza toda capacidade, transporta 

maior quantidade de pessoas em menos tempo. Ao considerar o tempo de solo 

da aeronave como uma hora e que esta realiza o mesmo trajeto durante o dia e 

ainda se somando imprevistos tais como atrasos de manutenção e 
                                                
1 Descentralização da atividade do âmbito federal para o municipal. 
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carregamento, esta aeronave pode realizar dez viagens em um dia, e 

transportar 1440 passageiros2 operando com a taxa de ocupação de 100%. Por 

outro lado o ônibus, com capacidade de 46 lugares, realiza o mesmo trajeto 

entre cinco e seis horas. Supondo que o ônibus realiza o trajeto quatro vezes 

ao dia, terá transportado apenas 184 passageiros.  

 
Tabela 1 – Comparativo entre os modos de transporte aéreo e rodoviário no trecho Rio de 
Janeiro – São Paulo 
Variáveis Modos de transportes  

 Transporte aéreo Transporte rodoviário 

Tempo 0h50  6h00 
Quantidade de lugares 1503 464 
Distância5 373 km 429 km 
Preço R$ 84,006 R$ 76,00 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Desta forma, percebe-se que, a partir de determinada distância, há 

vantagem do meio aeroviário sobre o modo rodoviário. 

Sobre a relação da melhoria da renda da população com crescimento de 

passageiros de avião em relação ao ônibus, em trechos interestaduais, a figura 

1mostra que a quantidade de passageiros que utilizaram avião, entre 2002–

2010 obteve taxa de 115% de crescimento, enquanto que o ônibus obteve 

queda de 31%, na mesma época, do número de passageiros (AMORA; 

MATAIS, 2011)  

Conforme visto no exemplo acima, o desenvolvimento na área da 

aviação favorece a formação de uma nova concepção de deslocamento para o 

turista, pois reduz as distâncias e poupa tempo dos seus usuários. Esses fatos 

colaboram para que o transporte aéreo canalize grande parte da demanda 

turística mundial.  

 
[...] pelo tamanho do país e pela completa ausência de infraestrutura 
ferroviária para o transporte de passageiros em âmbito nacional, os 
aeroportos, pelo transporte aéreo, são os portões de entrada com 

                                                
2 Considerou-se o equipamento Airbus 319 com capacidade para 144 passageiros. 
3 www.portalbrasil.net/aviação_curiosidades.htm 
4 http://www.autoviacao1001.com.br/pt/ 
5www.aircanada.com.br/aircanada/default.aspx?paiged=58 
6www.tam.com.br	  –	  Tarifa	  promocional 
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melhores oportunidades não só para atrair o turista internacional, mas 
também para o doméstico.  (PALHARES, 2001, p. 16) 
 
 

Figura1 - Crescimento de passageiros avião x ônibus no período 2002-2010 

 
Fonte: Amora e Matais (2011).  
 

Desta forma, o modo aéreo exerce grande influência não apenas nos 

fluxos internos como nos internacionais. Neste sentido, O gráfico 1 ilustra o 

crescimento do fluxo de turistas estrangeiros no Brasil, no interstício 2003-

2011, por vias de acesso (fluvial,marítima, terrestre e aérea). 

 
Gráfico 1 - Entrada de turistas estrangeiros no Brasil (em milhões) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MTur, 2003-20107.  
                                                
7 O recorte a partir de 2003 é devido aos dados encontrados registrados pelo MTur. 
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Como pode ser observado no gráfico 1, o crescimento do fluxo de 

passageiros que utilizam transporte aéreo tem aumentado nos últimos anos. 

Vale ressaltar que o MTur entende como via terrestre os modos ferroviário e 

rodoviário, o que pode enviesar a interpretação desses dados específicos. 

No período compreendido entre 2006 e 2010, o turismo receptivo teve 

um crescimento não muito expressivo. Em 2009 houve queda no número de 

entrada de turistas internacionais e isso pode estar ligado ao panorama 

econômico internacional, marcado pela crise financeira iniciada no ano 

anterior8. Essa recessão refletiu na escolha de prioridades dos estrangeiros 

repercutindo no menor número de viagens e ocasionando retração no turismo 

receptivo brasileiro. 

 Apesar de um turismo receptivo internacional com baixo crescimento, 

observa-se, no campo do turismo doméstico que, em média, 70% das pessoas 

que viajaram ao Brasil utilizaram o transporte aéreo, destacando-se a 

importância deste modo para o turismo receptivo no Brasil. No gráfico 2, 

apresenta-se o número de embarques nacionais em aeroportos sendo possível 

observar o crescimento do modo aéreo na realização do turismo interno. 

Ressalta-se que não foram encontrados estudos e dados em relação ao 

mercado emissor brasileiro, para que se possa realizar uma análise do fluxo 

turístico como um todo. 

 
Gráfico 2- Embarques nacionais em aeroportos (em milhões) 

 

                                                
8 Bolha hipotecária ocorrida nos Estados Unidos da América em 2008.	  
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MTur, 2010. 

Numa breve retrospectiva, as origens do crescimento da utilização do 

transporte aéreo no Brasil remontam aos anos de 1990 quando o panorama 

econômico e regulatório estimulou a livre concorrência, liberdade tarifária e a 

abertura do mercado para novas empresas e serviços. (MELLO, 2008) 

Mello (2008, p.211) enumera os acontecimentos, em ordem cronológica, 

que levaram ao cenário atual da aviação comercial.  

 
Quadro 1 – Enumeração dos principais acontecimentos para o surgimento do mercado atual da  
aviação civil 
Ano Acontecimentos 
1990 Privatização da VASP 
1991 5º Conferência Nacional da Aviação Comercial- Recomendação gradual e 

progressiva desregulamentação 
1991 Fim da mono designação da bandeira brasileira nos voos internacionais 
1992 Fim da pool na ponte aérea Rio- São Paulo 
1996 A TAM deixa de ser empresa regional e passa a realizar voos domésticos 
1998 Mais liberdade tarifária e na competição 
2001 Início das atividades da primeira low cost brasileira: a Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes 
Fonte: Mello, 2008, p.211. 
 

Entre os anos de 2001 e até 2003 segundo Mello (2008), o governo 

tentou impedir o crescimento das empresas de low cost em uma tentativa de 

salvar as empresas que não conseguiam se adequar ao novo mercado, como a 

Varig. Somente em 2003 outras áreas do governo, que cuidavam da 

fiscalização da concorrência, verificaram que as tentativas de salvamento não 

iam ajudar as empresas a se adequarem ao novo mercado, então era 

necessário estimular o novo modelo de desenvolvimento da aviação civil.  

Conforme destaca em estudo/relatório da consultoria McKinsey & 

Company e tal: 
 
Esse crescimento foi impulsionado pela melhoria da economia 
brasileira como um todo e pela redução significativa de preços, 
eventos que ocorreram no mesmo período. O crescimento econômico 
brasileiro alçou uma parcela significativa da população para as 
classes B e C, o que trouxe novos consumidores para o mercado de 
aviação civil. Em paralelo, a liberalização do setor permitiu o 
acirramento da competição entre companhias aéreas [...] 
(MCKINSEY& COMPANY, 2010, p.119) 
 

 O dinamismo do mercado aéreo nacional pode ser visualizado na tabela 

2. Neste cenário, observa-se notadamente a partir de 2004 uma expansão 
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praticamente ininterrupta da oferta total de assentos-quilômetros, 

especialmente impulsionada pela demanda do mercado interno. 

 
Tabela 2 – Assentos-quilômetros oferecidos (2000-2010) 
Ano Voos Domésticos (x 1000) Voos Internacionais (x 1000) Total (x 1000) 
2000 41.562.143 33.188.744 74.750.887 
2001 45.313.616 33.095.204 78.408.820 
2002 47.013.166 30.811.016 77.824.182 
2003 41.850.561 28.570.466 70.421.027 
2004 42.756.200 30.583.274 73.339.474 
2005 48.739.597 32.457.380 81.196.977 
2006 55.257.155 23.744.225 79.001.380 
2007 62.894.877 24.448.951 87.343.828 
2008 72.714.785 29.942.010 102.656.795 
2009 86.462.588 28.227.373 114.689.962 
2010 102.037.988 30.777.994 132.815.983 
Fonte: Elaboração própria com base em ANAC. 
 

Por meio desses fatores e com a liberação das tarifas por parte do órgão 

regulamentador da aviação civil – na época o Departamento de Aviação Civil 

(DAC)–reduziram-se os custos gerais das viagens aéreas, dinamizando o 

setor, atraindo um novo perfil de usuário e gerando maior fluxo de demanda. 

Adentrando as preferências específicas do consumidor, o MTur, em 

2009, encomendou uma pesquisa para entender os Hábitos de Consumo do 

Turismo Brasileiro. Com uma amostra de 2.322 entrevistados, maiores de 18 

anos das classes A, B, C e D 9, foram divididos em dois tipos de clientes: 

Clientes atuais, aqueles que compraram serviços de turismo em pacotes ou em 

partes nos últimos dois anos e clientes em potenciais que são consumidores 

que podem vir a comprar serviços e produtos turísticos em pacotes ou partes 

nos dois anos seguintes. 

No quesito Renda familiar obteve-se o seguinte resultado: 

                                                
9	  Ver	  tabela	  página	  45	  
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Figura 2 - Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro – por classes 

 
Fonte: Ministério do Turismo, 2009 

 

Esta pesquisa mostra que as classes C e D estão emergindo no turismo 

brasileiro, sendo projetado que nos dois anos seguintes à pesquisa teriam 

maior representatividade que as classes A e B no turismo.  

Para atrair esse novo mercado, segundo Rosas (2010), as companhias 

aéreas têm buscado novas estratégias, por exemplo, por meio do 

estabelecimento de formas de crédito especiais. No caso da TAM Linhas 

Aéreas, as passagens podem ser parceladas em diversas vezes. De acordo 

com Morita (2010) para divulgar a aviação, postos de vendas foram montados 

em rodoviárias e terminais de transportes urbanos para acessar esse perfil de 

público. 

De acordo com o ex-ministro do turismo, Pedro Novais, a nova classe C 

brasileira soma 92 milhões e é o público que vai alavancar o turismo no Brasil. 

Em notícia publicada pelo MTur (2011), de acordo com o levantamento do 

estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a renda da classe A e B cresceram 

em 10 % enquanto que as classes C e D obtiveram o crescimento de 68 %. 
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O estudo também analisou o preço das passagens aéreas levantado 

pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): em janeiro de 2011 o valor 

médio pago por um voo realizado no Brasil foi de R$ 259,94, segunda menor 

tarifa registrada para o mês de janeiro desde 2002. (MTur, 2011) 

Ainda segundo o Departamento de estudos e pesquisas do MTur (2011), 

o fluxo de passageiros nos aeroportos brasileiros deve crescer 32% até 2014, 

passando de 68,2 milhões de desembarques domésticos em 2010 para 74 

milhões em 2011. Fluxo esse que, conforme será visto adiante, não é 

acompanhado pelo espaço operacional dos terminais aeroportuários 

especialmente num momento em que a pressão da demanda tende a se tornar 

cada vez mais notável. 

No próximo tópico será abordado um breve histórico dos terminais 

aeroportuários, sua importância para o turismo e como eles interferem na 

percepção do cliente em relação ao serviço.   
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3 TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS 
 

A partir do que foi abordado previamente, destacou-se o crescimento da 

demanda do transporte aéreo, em particular a partir da expansão da classe C. 

Desta forma, agora se pode examinar o espaço dos terminais aeroportuários, 

sua evolução, importância para o turismo. Neste capítulo também será 

abordado o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão/Tom Jobim 

(AIRJ), sua posição perante os aeroportos brasileiros e introdução como objeto 

de estudo da pesquisa. 

 
3.1 HISTÓRICO 

 

Os aeroportos são estruturas complexas que demandam um sistema de 

gerenciamento sofisticado para sua operacionalização eficaz. De acordo com a 

Graham apud PUC (2010):  

 
[...] O complexo industrial é composto basicamente por áreas para 
pistas de pouso e decolagem, com área de taxiamento; edifícios de 
controle de tráfego aéreo; edifícios de manutenção das aeronaves; 
terminal de passageiros, com estacionamento de carros e armazéns 
de carga.  
 

Os terminais aeroportuários são compostos basicamente pelos 

elementos terrestre e aéreo (ar). Atualmente possuem um caráter social, 

comercial e turístico já que estão se tornando cada vez maiores com áreas 

além do operacional, como hotéis, salas de conferência, shoppings, estação de 

transporte terrestre e outros serviços voltados para o passageiro. 

Segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), no artigo 31, os 

aeroportos são “todo aeródromo público dotado de instalações e facilidades 

para apoio às operações de aeronaves de embarque e desembarque de 

pessoas e cargas”. (BRASIL, 1986) 

Apesar de alguns estudiosos defenderem que a construção do primeiro 

terminal data na década de 1920 em Heathrow na Inglaterra, historicamente, 

somente a partir da Segunda Guerra Mundial que se tem indícios sistemáticos 
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dos primeiros terminais aeroportuários tal como conhecidos atualmente e da 

substituição dos chamados campos de pouso. 

Foi a era do jato – anos 60 – que determinou o colapso dos edifícios 

improvisados para embarque e desembarque. A partir daí, para acompanhar o 

avanço tecnológico das aeronaves e aperfeiçoar a infraestrutura aeroportuária 

de modo a atender toda a demanda, foram realizados vários estudos, mas 

estes apenas privilegiavam o lado ar do aeroporto que corresponde ao controle 

do tráfego aéreo, sistema de segurança de voo, pistas, pátio, etc. O lado 

terrestre, que abrange o terminal de passageiros, o improviso se manteve até a 

década de 70 no mundo. (RIBEIRO, 2004 [s.p.])  

Os aeroportos eram similares aos terminais ferroviários e rodoviários da 

década de 1970 e só a partir de então ganharam importância e modificações e 

esforços foram concentrados para melhorar o processo de embarque e 

desembarque.  

De acordo com Arai apud Magri Jr (2003, p. 5), a evolução histórica dos 

aeroportos pode ser dividida em três fases: 

 
Quadro 2 - Fases dos terminais aeroportuários – Histórico Geral 
Fase Período Características 
1ª fase 1920 – 1940 O aeroporto apenas como base para transporte 

aéreo militar e civil, com instalações apenas para 
pouso e decolagem. 

2ª fase 1940 – 1980 Expansão dos aeroportos internacionais – após a 
Segunda Guerra Mundial aumentaram-se as rotas 
internacionais devido ao fluxo de imigração de 
passageiros. Aeroportos armazenavam grandes 
quantidades de pessoas e cargas. Em seguida a era 
do jato modernizou os aeroportos e estes 
ofereceram serviços como restaurantes e lojas 
comerciais aos passageiros. 

3ª fase 1990 – Atualmente Aeroporto-humano: passaram a ser projetados para 
receber e apoiar aeronaves maiores com maior 
número de passageiros. Aeroportos possuem 
importância na economia de países que o utilizam 
para intercâmbio de produtos. 

Fonte: Elaboração própria a partir do texto de Arai apud Magri Jr (2003, p. 5-6) 
 

Segundo Palhares (2001, p.105) “os aeroportos são facilitadores do 

comércio, turismo e negócios internacionais em todos os segmentos que a 

globalização induz”. 

O autor ainda ressalta a importância da melhor utilização de todo espaço 

em potencial do aeroporto por parte da administração aeroportuária. Não só na 
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visão do aumento das receitas, mas também no desenvolvimento 

socioeconômico para a região que abriga o aeroporto. Dessa forma, atividades 

são ofertadas para os passageiros que possuem tempo livre antes do seu 

embarque, para as pessoas que fazem compras e para gerar empregos, 

receitas e impostos no local. 

Edwargs (1998) apud PUC (2010), por sua vez, enfatiza o aeroporto a 

partir da percepção do usuário: “Sendo o terminal de passageiros o ambiente 

central do aeroporto, em relação aos seus principais usuários, ele está em 

posição de elemento chave para a percepção pública possuindo uma 

significativa importância na satisfação do passageiro perante o transporte 

aéreo”. 

Portanto, o aeroporto deve satisfazer não só operacionalmente, mas 

atender as expectativas de seus usuários garantindo a satisfação de todos os 

envolvidos no processo desde a chegada do passageiro até sua saída, quando 

é iniciada a viagem do turista. Para isso é necessário o entendimento do 

acolhimento como fator de qualidade tanto para o turismo como para o terminal 

aeroportuário. 

 

3.2 TURISMO 

 

Em termos gerais, o turismo é caracterizado pelo deslocamento de um 

ponto inicial, para um destino, mas com retorno a origem do início da viagem. E 

quando a viagem é realizada de avião, os terminais aeroportuários são o portão 

de entrada e saída dos turistas. 

Castro (2007, p. 25) sugere que: 
 

[...] os aeroportos, como porta de entrada de cidades ou países 
acabam servindo como cartão de visitas, pois é onde o passageiro 
chega e portanto, causa a primeira impressão sobre o destino. Se o 
turista não for bem atendido ou o terminal não for bem organizado 
isso contribuirá diretamente para um mau conceito deste lugar ou, ao 
contrário, para uma boa primeira impressão. 

 

Já Nolde (2008) ressalta a necessidade de compreender as diversas 

relações entre os objetos do turismo e suas influências. Essa compreensão 
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pode se dar pela análise das possíveis causas e interrelações do turismo e da 

hospitalidade.  
 

O turismo é uma atividade que agrega imaginários, permitindo 
realizar sonhos e as necessidades dos indivíduos. No momento em 
que se vive, a atividade turística se torna inseparável da condição do 
bem servir e receber. (2008, p. 14) 
 

O acolhimento começa desde a chegada do turista no local de destino e 

o seu ato “é uma busca ou até preocupação de receber o estranho num 

ambiente em que ele possa se sentir confortável, diminuindo as barreiras da 

estranheza e do medo.” (Nolde, 2008 p.16).  

Castro (2007, p.53) sugere que o espaço destinado a este tipo de 

acolhimento deve ser bem planejado. Os espaços devem ser “agradáveis, bem 

climatizados, decorados e organizados.” Isto reforça a visão de Nolde (2008), 

para quem: 

 
As pessoas que viajam, não só, necessitam de acolhimento, como 
desejam obtê-lo e a hospitalidade se faz como a qualificação do 
envolvimento turista-destino que é o diferencial na recepção das 
cidades. (Nolde, 2008, p. 16) 
 

Tendo em vista esse conceito de acolhimento e hospitalidade e dada à 

importância dos aeroportos como portão de entrada do turista, alguns terminais 

aeroportuários no mundo investem em serviços para seus usuários além do 

operacional. Serviços extras voltados para passageiros que acabam agregando 

valor a viagem e na construção da identidade do local o qual o aeroporto 

reside.  

Em 2011, a pesquisa realizada pela Skytrax apud Tavares (2011) 

consultoria internacional especialista em aviação, listou os melhores aeroportos 

do mundo de acordo com a percepção dos usuários (ver tabela 3). 

Ao fazer uma comparação dos aeroportos citados acima, o Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro possui poucos serviços adicionais além do 

básico como alimentação. Por exemplo, as salas Vips das companhias aéreas 

e algumas empresas como American Express são as responsáveis por 
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oferecer serviços sofisticados para o relaxamento dos passageiros10: salas 

equipadas com chuveiros, televisões, jornais e buffet para alimentação.  

 

 

 
Tabela 3 - Ranking dos melhores aeroportos de acordo com os usuários 

Posição Aeroporto Características 
1º Hong Kong Facilidade de locomoção entre os terminais que acontece por 

meio de um sistema de trens e três estações que circulam entre 
os balcões de check-in 

 
2º Singapura Atração turística - proporciona a melhor experiência enquanto os 

passageiros aguardam suas conexões: o passageiro pode 
aproveitar um tour gratuito que passa pelos pontos turísticos do 
terminal como academia de ginástica, piscina, serviço de 
massagem, cinema, salas com videogames, espaço com 
músicas ao vivo e até trilhas ecológicas. 
 

3º Seul Oferece uma visita por uma galeria de arte com as obras 
tradicionais da arte plástica coreana e o passageiro ainda pode 
participar de uma oficina para aprender a fazer sua própria peça 
de artesanato do país. 
Espaços com baixa iluminação e poltronas, saunas, banheiras, 
chuveiro e até cassino. 
 

4º Munique Infraestrutura de ponta na gestão do tráfego de aeronaves e 
pessoas: “Parque dos Visitantes” – local com vista para uma das 
pistas de pousos/decolagens e para os terminais de passageiros. 
Possui também aeronaves da Segunda Guerra Mundial em 
exibição e em algumas das aeronaves expostas o visitante pode 
entrar. O espaço para os visitantes contém com uma área com 
brinquedos para entreter crianças. 
 

5º Beijing Principal ponto de conexões entre os mercados asiático, europeu 
e americano. Marca de nenhum acidente, nenhum transtorno ou 
reclamação de passageiro.  
 

6º Amsterdã Diversas opções de lazer como serviço de massagem, ou até 
mesmo, uma partida de pôquer no cassino do aeroporto. 
 

7º Zurique Melhor serviço de bagagens do mundo: velocidade na entrega 
de bagagens, o que indica elevado grau de consistência das 
operações no aeroporto. 
 

8º Auckland Amistoso serviço de recepção do aeroporto.  
 

9º Malásia Espaços decorados com a vegetação nativa da Malásia – 
conceito de “aeroporto na floresta, floresta no aeroporto”. 
Infraestrutura e conforto – hotéis de luxo a menos de cinco 
minutos do aeroporto. 
 

10º Copenhagen  Serviços oferecidos e conforto nos terminais foram as indicações 
dos usuários. 

   
                                                
10 Somente aqueles que são seus clientes 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Skytrax apud Tavares,2011 

 

Considerando que o Galeão é o segundo portão de entrada do Brasil 

(em termos de chegadas internacionais) e o aeroporto da cidade-sede dos 

Jogos Olímpicos de 2016, a administração aeroportuária poderia investir em 

serviços que vão agregar valor ao passageiro gerando o acolhimento, 

hospitalidade e até mesmo exercer o papel da primeira imagem do Rio de 

Janeiro na percepção do turista. 

 
Trata-se de oferecer aos visitantes os serviços e o atendimento de 
acordo com as suas expectativas, de maneira a fazê-lo sentir-se bem 
acolhido e deixando-o satisfeito quanto a suas necessidades e 
desejos. Sendo assim, toda infra-estrutura, a qualidade na prestação 
dos serviços, a preparação dos funcionários, a segurança, o 
atendimento, as facilidades e o conforto no ambiente do aeroporto se 
tornam referências para que ele consista em um local hospitaleiro. 
(Nolde, 2008, p. 24) 
 

 Em suma, os aeroportos são os locais do primeiro contato do turista com 

o destino e de grande importância para o turismo, portanto é preciso 

estabelecer condições de infraestrutura e hospitalidade com o objetivo de 

melhorar a qualidade de serviço percebida. 

 

3.3 TERMINAL AEROPORTUÁRIO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO –
GALEÃO/ TOM JOBIM (AIRJ) 

 

O aeroporto utilizado como objeto de estudo é o Aeroporto Internacional 

do Rio de Janeiro – Tom Jobim /Galeão (AIRJ). O motivo da escolha está no 

fato de ser o segundo maior aeroporto internacional do Brasil,  ser o aeroporto 

da cidade que vai sediar os jogos Olímpicos de 2016 e a final da Copa de 

futebol de 2014, dois eventos importantes para o turismo não só na cidade, 

mas no país também e a sua localização, Rio de Janeiro, que facilita o estudo 

por ser a mesma cidade de residência da autora. 

 O AIRJ atende a voos domésticos e internacionais. Possui dois 

terminais de passageiros totalizando uma área de 17.881.696,63 m² e uma 

pista para pousos e decolagens de 4.000m x 45m, sendo a maior do Brasil até 

o ano de 2010. Além disso, conta com 154 balcões de check-in que são 
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divididos entre as companhias aéreas, 16 esteiras de restituição de bagagem, 

38 pontes de embarque e 24 posições remotas. (INFRAERO, 2010)  

De acordo com o ranking por movimento de passageiros de 2011 que 

consta no Anuário Estatístico Operacional da INFRAERO, o Galeão se 

apresenta como o 4º colocado. 

Ao analisar esta tabela pode-se interpretar que o AIRJ é o 2º aeroporto 

com maior movimentação de passageiros internacionais no país, perdendo 

apenas para o Aeroporto de Guarulhos que de acordo com a McKinsey (2010, 

p. 124) já apresenta o terminal de passageiros e o pátio de aeronaves em nível 

saturado com restrições. Neste mesmo estudo da Mckinsey, o Galeão possui 

pátio com capacidade atual até 2030 e terminal de passageiros com 

necessidade de obras até 2030. Com a inauguração da complementação do 

TPS 2 do AIRJ prevista para final do ano de 2013 (Jornal do turismo, 2012) o 

AIRJ pode ser a melhor alternativa como principal hub internacional do país.  

 
Tabela4 – Ranking por movimento de passageiros 
Posição Aeroporto Doméstico Internacional Total 

1º Aeroporto 
Internacional de São 
Paulo (Guarulhos) 

18.647.834 11.355.594 30.003.428 

2º Aeroporto de São 
Paulo (Congonhas) 

16.756.452 0 16.756.452 

3º Aeroporto 
Internacional de 
Brasília 

15.014.345 384.392 15.398.737 

4º Aeroporto 
Internacional do Rio 
de Janeiro (Galeão) 

11.211.468 3.741.362 14.952.830 

5º Aeroporto 
Internacional de 
Confins 

9.112.585 422.402 9.534.987 

6º Aeroporto do Rio de 
Janeiro (Santos 
Dumont) 

8.515.021 0 8.515.021 

7º Aeroporto 
Internacional de 
Salvador 

8.024.889 370.011 8.394.900 

8º Aeroporto 
Internacional de Porto 
Alegre 

7.266.332 567.980 7.834.312 

9º Aeroporto 
Internacional de 
Viracopos 

7.455.815 112.569 7.568.384 
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10º Aeroporto 
Internacional de 
Curitiba 

6.863.616 105.868 6.969.484 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Anuário Estatístico Operacional da INFRAERO 
(2011, p.10)  

 

O ranking apresentado na tabela 5 compara os aeroportos de diferentes 

modalidades, não contabilizando o movimento de carga. Para fazer este 

comparativo, a INFRAERO utilizou a Unidade de Carga de Trabalho (UCT – 

Work load unit) o qual compara aeroportos de diferentes características. Sendo 

assim, um passageiro equivale a 100 kg de carga. Na tabela a seguir, o AIRJ 

se apresenta como o 3º aeroporto de maior movimentação da UCT. 
Tabela 5 – Ranking por movimento de passageiros (UCT) 
Posição Aeroporto Doméstico  Internacional Total 

1º Aeroporto 
Internacional de São 
Paulo (Guarulhos) 

21.138.187 14.726.118 35.864.305 

2º Aeroporto de São 
Paulo (Congonhas) 

17.256.216 0 17.256.216 

3º Aeroporto 
Internacional do Rio 
de Janeiro (Galeão) 

11.695.185 4.682.846 16.378.030 

4º Aeroporto 
Internacional de 
Brasília 

15.610.360 398.400 16.008.760 

5º Aeroporto 
Internacional de 
Campinas 

7.546.811 2.854.260 10.401.070 

6º Aeroporto 
Internacional de 
Confins 

9.302.808 474.707 9.777.515 

7º Aeroporto 
Internacional de 
Salvador 

8.685.998 449.350 9.135.348 

8º Aeroporto do Rio de 
Janeiro (Santos 
Dumont) 

8.573.250 0 8.573.250 

9º Aeroporto 
Internacional de Porto 
Alegre 

7.585.655 618.374 8.204.029 

10º Aeroporto 
Internacional de 
Curitiba 

7.058.993 367.251 7.426.244 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do Anuário Estatístico Operacional da INFRAERO, 2011, 
p.14 
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Ainda segundo o Anuário Estatístico Operacional da INFRAERO, o 

aeroporto do Galeão obteve um crescimento expressivo, da ordem de 46,25% 

para voos domésticos regulares, de 86,01% para voos internacionais entre os 

anos 2007-2010. 

De acordo com o Superintendente da INFRAERO em 2010, Willer 

Furtado, o Galeão possuía até 2010 capacidade para atender 15 milhões de 

passageiros11, porém, com o término das obras de complementação do TPS 2, 

a capacidade operacional aumentará para 20 milhões pax/ano, posibilitando ao 

aeroporto receber mais voos enquanto que os outros aeroportos do país 

operam acima da capacidade. 
Tabela 6 – Movimento anual de passageiros (Embarcados + Desembarcados) 

Regular Não Reg. Ano 
 

Domést. 
 

Internac. 
 

Domést. 
 

Internac. 
 

Executiva/
Geral 

Total Var.% 
Anual 

Part. 
Na 

Rede
% 

2007 7.540.161 1.961.262 601.535 211.031 38.627 10.352.616 - 9,36 
2008 8.338.102 2.100.749 174.804 117.295 23.739 10.754.689 3,88 9,53 
2009 8.952.106 2.532.749 199.989 74.252 69.526 11.826.656 9,99 9,23 
2010 9.003.531 3.046.021 123.928 72.714 91.750 12.337.944 4,31 7,94 
2011 11.027.535 3.648.219 109.154 81.484 86.438 14.952.830 21,19 8,31 
Fonte: Anuário Estatístico Operacional da INFRAERO (2011, p.68). 

 

Contudo, o AIRJ possui o estacionamento com capacidade de 4.310 

vagas e opera além da sua capacidade. A partir da observação direta da autora 

em sua pesquisa, quando há grande movimentação, filas extensas são 

formadas nos guichês de pagamento dos estacionamentos. Alguns veículos 

aguardam nessas filas e possuem esses minutos ou até horas sendo 

contabilizados, quando chegam nos guichês, não aceitam o valor total a ser 

pago alegando que uma dessas horas foram gastas ao aguardar na fila para 

pagamento.  

No aeroporto de Frankfurt, por exemplo, a capacidade do 

estacionamento é para 14.000 veículos e este é aberto 24 horas. Parte deste 

estacionamento é personalizado, um chamado business parking que é para 

aqueles que estão com a agenda com compromisos urgentes e é próximo da 

área de check-in, um somente para mulheres e outro para pessoas com 

necesidades especiais. Além disso, possui um estacionamento fora do 
                                                
11 Atualmente de acordo com a INFRAERO a capacidade operacional é de 17,3 milhões de 
passageiros/ano e com conclusão das obras a capacidade operacional será de 44 milhões 
pax/ano. 
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aeroporto com um ônibus que leva o passageiro para o terminal caso queira 

deixar o carro estacionado durante o final-de-semana enquanto viaja. (Frankfurt 

Airport, 2012). No AIRJ, nos feriados prolongados, os carros estacionados 

durante dias ocupam as vagas causando a lotação dos estacionamentos.  

Fazendo um comparativo de demais características, de acordo com a 

INFRAERO, o AIRJ dispõe de 12 banheiros no terminal de passageiros, 22 

lojas e 11 locais para alimentação. Enquanto que o aeroporto de Frankfurt  

possui 60 restaurantes e 4 shoppings. 

Em termos de acessibilidade, o Galeão está localizado a 20 km do 

Centro da Cidade e a 26km da Zona turística (Copacabana) e possui três vias 

de acesso: Linha Vermelha, Linha Amarela e Avenida Brasil. Para o acesso, o 

aeroporto dispõe de três linhas de transporte urbano coletivo: 915, 924 e 761-D 

e duas linhas de ônibus executivo.  (INFRAERO,2010)  

No presente ano (2012), o governo municipal está investindo na 

Transcarioca, obra que consiste em conectar a Barra da Tijuca ao aeroporto. 

Atualmente, o tempo estimado neste trajeto é de duas horas, contudo, o 

governo pretende com esta obra reduzir para a metade o tempo de 

deslocamento. (PORTAL 2014) 

Em relação às cooperativas de táxi que operam no Galeão, a Prefeitura 

criou o projeto Táxi Boa Praça que no início do ano entrou em andamento. O 

projeto visa organizar a atuação dos taxistas no Galeão e consta que apenas 

os táxis cadastrados no projeto poderão acessar o desembarque do terminal 1 

e, no terminal 2, a pista da direita. Os que não são cadastrados podem ser 

multados se acessarem o terminal 1 ou fora da pista da esquerda o qual lhe é  

permitido. Este projeto foi suspenso em junho, durante o eventoRio+20,  já que 

a demanda era maior que nos dias comuns. Porém, o projeto voltou a funcionar 

no mês de julho de 2012, mas ainda não foi assinado por ser ano de eleições. 

(GLOBO, 2012) 

Embora existam limitações no AIRJ descritas neste tópico está previsto 

o processo de concessão do aeroporto à iniciativa privada nos próximos anos. 

Porém, é preciso a realização de estudos que mapeiem a necessidade do 

aeroporto e a percepção dos usuários em relação ao nível de serviço do AIRJ 

para que possam ser feitas as melhorias na infraestrutura e novas opções de 

serviços possam ser ofertadas. 
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4 NÍVEL DE SERVIÇO 

 
Embora ainda não exista uma metodologia universalmente aceita para 

se avaliar o nível de serviço em terminais de passageiros, diversas abordagens 

foram desenvolvidas por diferentes agências e instituições. Estas definem nível 

de serviço a partir de valores específicos para determinados parâmetros, com o 

objetivo de mensurar a qualidade percebida. (MAGRI Jr. 2003) 

Segundo Santos (2008, p. 116) até meados da década de 1970 a 

produtividade era o indicador de desempenho das empresas de transportes. 

Porém, na mesma época, alguns estudos na área foram utilizados como base  

com o objetivo de definir um conceito mais abrangente de produtividade, no 

qual todos os elementos ligados a atividade do transporte passaram a ser 

contemplados. 

Assim, a produtividade de cada integrante, sob pontos de vista 

específicos de qualidade, produtividade e eficiência, irá interferir diretamente na 

produtividade do sistema. Conforme destacado por Santos (2008): 

 
Essa filosofia consolidou-se, principalmente, nos países 
desenvolvidos onde se buscam não só produzir a oferta mais elevada 
possível, respeitando-se os parâmetros estabelecidos pelo custo e 
tecnologia, mas também conquistar o usuário, elevando a 
rentabilidade e o lucro da empresa, satisfazendo seus anseios para 
obter uma boa imagem do serviço prestado, atendendo plenamente à 
expectativa do cliente. (SANTOS, 2008, p. 116) 

 

O autor ainda afirma: 
 

A qualidade do serviço, corretamente entendida, pode transformar-se 
em uma arma altamente efetiva, um meio de criar e sustentar uma 
vantagem competitiva, entendida como a diferença perceptível de 
satisfazer as necessidades identificadas do cliente melhor do que 
seus concorrentes. Isso só acontecerá se os serviços forem tratados 
como uma questão estratégica e se forem acionados mecanismos 
para torná-los um valor-chave da organização. (Santos, 2008, p. 116) 

 

Santos (2008) compartilha a visão da qualidade percebida como 

vantagem competitiva, enquanto que Ferraz & Torres (2001, p.95) a entende 

como “o nível de satisfação de todos os atores que atuam direta e 

indiretamente no sistema: usuários, comunidade, governo, trabalhadores e 

empresários do ramo.”  
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Ferraz & Torres (2001) defendem, ainda que, estes atores precisam ter 

seus objetivos bem definidos, saber seus direitos e obrigações e que possam 

realizar com eficiência e qualidade suas tarefas e ações.  Para isto é 

necessário haver intercâmbio de ideias. No caso do aeroporto este intercâmbio 

pode ocorrer como uma melhor articulação entre os órgãos, autarquias, 

empresas e administração aeroportuária que operam nos terminais. Além 

disso, deve-se envolver a comunidade ao entorno do aeroporto, os funcionários 

e usuários neste intercâmbio a fim de democratizar o sistema. 

Juran (1990) apud Magri Jr. (2003, p.18) contempla o conceito de 

qualidade no ponto de vista do usuário: “qualidade é adequação ao uso, isto é, 

alcançar um determinado nível de satisfação de um produto no atendimento 

aos objetivos do usuário.” O conceito é reafirmado por Müller e Gosling apud 

Magri Jr. (2003, p.18) que no contexto dos aeroportos define que “nível de 

serviço é usado para expressar a qualidade percebida pelos passageiros 

quando em um terminal aeroportuário”. 

Além de alguns autores discutirem a definição de nível de serviço, 

destaca-se ainda que muitos estudos são baseados no Highway Capacity 

Manual(HCM) – estudo que conduziu a avaliação das auto-estradas 

americanas (IATA apud Bandeira et al, 2008). O HCM consiste na metodologia 

de análise de capacidade para interseções em nível por regra de prioridade 

(Silva, 1994). 

No quadro brasileiro, Bandeira & Correia (2008) realizaram uma análise 

da qualidade percebida relacionando os indicadores de qualidade com o grau 

de importância de cada componente do terminal de Guarulhos em seguida 

calculando seu nível de serviço. 

 
Quadro 3 – Indicadores de qualidade para avaliação do terminal de passageiros de Guarulhos 
Área do Terminal de Passageiros Indicadores 
Acesso/ Estacionamento Atendimento 

Segurança 
Disponibilidade de vagas 
Distância 

Acesso meio-fio Tempo de permanência 
Clareza 

Saguão Clareza da sinalização 
Segurança 
Conforto geral 
Disponibilidade de carrinhos de bagagem 
Disponibilidade de assentos 
Limpeza de banheiros 
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Qualidade do Display de informações de 
voos (FIDS) 

Check-in Tempo de processamento 
Eficiência do atendimento 

Sala de embarque Eficiência do atendimento 
Conforto geral 
Disponibilidade de assentos 
Limpeza geral 
Entretenimento 
Qualidade do FIDS 

Concessões Cordialidade do atendimento 
Variedade de serviços 
Preços praticados 

Fonte: Bandeira e Correia (2008) 
 

No estudo de Bandeira & Correia (2008), evidenciou-se a importância da 

percepção dos clientes para mensurar a qualidade dos serviços prestados. 

Alguns dos entrevistados criticaram a falta de alguns serviços tais como: (1) 

idosos questionaram a ausência de carregadores de malas na área de 

estacionamento; (2) famílias com crianças de colo indicaram a necessidade de 

uma área de lazer para crianças; (3) executivos sinalizaram a falta de cofres e 

ambientes para leitura e/ou descanso, dentre outros. 

Esses pontos indicados no estudo demonstram a necessidade do 

entendimento do perfil do consumidor que usufrui do espaço aeroportuário. 

Para este entendimento se faz necessário a realização de pesquisas, tanto 

qualitativa como quantitativas, constantemente atualizadas, com o intuito de 

identificar qual (is) serviço(s) pode(m) ser ofertado(s) e qual a rentabilidade dos 

serviços oferecidos nos terminais aeroportuários. 

Enquanto no estudo realizado em Guarulhos propôs-se uma abordagem 

qualitativa, o desenvolvido pela Mckinsey (2010) optou por uma perspectiva 

quantitativa. A empresa analisou a capacidade de cada componente da 

logística processual de passageiros de cada aeroporto brasileiro, conforme 

pode ser visualizado na figura 3, com resultados de 17 aeroportos e seus níveis 

de capacidade em percentuais. 

Observa-se que o check-in e a restituição de bagagem são os que 

apresentaram níveis de utilização saturados. Essa avaliação alerta para a 

situação crítica que pode se gerar caso ocorra um comprometimento desses 

componentes. (MCKINSEY, 2010, p. 135) 

Ndoh & Ashford (1994) apud Bandeira & Correia (2008, p.86) 

propuseram uma estrutura hierárquica para definir o sistema de serviços e 
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aplicou um método matemático no qual transforma valores lingüísticos em 

valores numéricos. Esta técnica é utilizada em muitos estudos que avaliam o 

nível de serviço dos terminais aeroportuários. 

 
Figura 3 – Utilização dos principais componentes dos terminais de passageiros dos 17 
aeroportos em 2009 
 

 
Fonte: Mckinsey (2010, p.136)  
 

Mendonça (2009) afirma que:   

 
As estimativas sobre a capacidade de processar passageiros 
somente têm significado se relacionadas com o nível de serviço (NS) 
fornecido ao passageiro.  A demanda de passageiros e a operação 
das facilidades interagem para determinar o NS e a capacidade, 
fazendo da medida da capacidade um processo interativo. 
(MENDONÇA, 2009, p. 2)  

 

Pode-se dividir o terminal de passageiros em dois fluxos ou até três: 

Embarque, desembarque e trânsito (Alves 1981apud Ribeiro 2004). Esses 

fluxos são compostos por um conjunto de componentes operacionais que 

realizarão atividades para o processo de transferência de modal, terrestre e 

aéreo, dos passageiros. Existem também os componentes não operacionais 
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que apenas participam do processo de modo secundário, tais como lojas e 

lanchonetes. Apesar da existência de diversas formas para o cálculo do nível 

de serviço, a autora se utilizará do conceito que contempla a percepção do 

usuário, conforme exposto por Juran (1996) no estudo de Magri Jr (2003).  

Por seu turno, de acordo com Espírito Santo Jr. apud Ribeiro (2004), as 

três principais funções do aeroporto são:  

 
Quadro 4 – Principais funções dos terminais aeroportuários 
 
Mudança do tipo de movimento 

Corresponde ao fluxo contínuo de movimentação 
de passageiros que embarcam e desembarcam e 
seus acompanhantes que circulam no aeroporto. 

 
Transferência de modal 

Consiste na chamada “área de circulação”, na 
qual o passageiro atravessa algumas áreas do 
terminal para efetuar a troca de modal, seja carro 
particular, táxi, ônibus, trem, metrô, etc. para o 
avião. 

 
Processamento 

Envolve todas as atividades diretas que ocorrem 
no terminal de passageiros que possibilitam a 
transferência de modal: check-in, despacho e 
restituição de bagagem, imigração e vistoria 
alfandegária. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Espírito Santo Junior, 2003 
 

O aeroporto tem a importância de abrigar os protagonistas do fluxo da 

primeira função, já que é nos terminais aeroportuários que acontece o início da 

viagem do turista. 

Nesse sentido, pode-se entender como os serviços ofertados podem 

influenciar definitivamente na percepção do turista/visitante que utiliza o espaço 

dos terminais aeroportuários. Como afirma Palhares (2001, p.165) “uma boa 

impressão e bons serviços prestados podem definitivamente ser o começo de 

uma grande experiência turística”. 

A colocação abrange desde os pontos de informação sobre a região 

turística em que o terminal está localizado até a sinalização e a qualidade de 

atendimento dos funcionários que ali prestam serviço e possuem contato direto 

com o cliente/passageiro. 

Em alguns aeroportos do mundo, as administrações aeroportuárias 

investiram no conceito de valor agregado visando atender à necessidade do 

consumidor atual, transformando os terminais em mais que um lugar de 

embarque e desembarque de passageiros, cargas e aeronaves. A eles foram 
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incorporados centro de negócios que contribuem com a receita para a 

administração aeroportuária com a receita não aeronáutica12. Esse é um 

exemplo de aeroportos que não mais tidos como terminais de troca de modos 

de transportes como enfatizada na citação: 
 

[...] Pelo contrário, em função de suas grandes e modernas estruturas 
arquitetônicas, a disponibilidade de múltiplos serviços e diversidade 
de comércio, muitos aeroportos pelo mundo tornaram-se muito mais 
do que locais de pousos e decolagem de aeronaves, de embarque e 
desembarque de cargas e passageiros. (DOGANIS, data apud 
PALHARES, 2001, p.45) 

 

Tendo isso em vista, pode-se agora descrever os componentes da 

pesquisa no capítulo a seguir. 

Neste trabalho, a autora contemplará os componentes do fluxo 

correspondente ao pré-embarque e pós-desembarque, entendidos como 

elementos do fluxo de trânsito. Portanto, a pesquisa consistirá em avaliar a 

percepção dos usuários do AIRJ que utilizaram dos serviços adicionais e 

usufruíram do espaço, antes de embarcarem e após seu desembarque, do 

terminal aeroportuário. O espaço de pesquisa é delimitado devido à dificuldade 

para aplicação da pesquisa na área restrita. 

                                                
12 Segundo Palhares (2001), são receitas oriundas de atividades comerciais que possuem 
ligação com o aeroporto, mas não estão relacionadas com atividades da aviação em si. 
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5 A PESQUISA APLICADA 
 

Neste capítulo será abordada a pesquisa principal do estudo tendo por 

base a percepção do nível de serviço dos usuários do Aeroporto Internacional 

do Rio de Janeiro por classes sociais. No primeiro momento será explicada a 

metodologia da pesquisa e o questionário aplicado. No segundo tópico do 

capitulo serão apresentados os resultados da pesquisa. 

 

5.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Diante da expansão de terminais aeroportuários no mundo, crescimento 

da classe C na aviação civil comercial e novas funções agregadas aos 

terminais aeroportuários no mundo, buscou-se neste trabalho entender a 

percepção dos usuários em relação ao nível de serviços prestados pelo AIRJ 

nas áreas comuns de circulação. 

Para tanto, o recurso utilizado foi a elaboração de um questionário 

disponibilizado de forma on-line13, entendo-se que, dada as restrições de 

acesso direto ao aeroporto para sua aplicação, uma melhor diversificação das 

respostas poderia ser obtido por meio virtual. O mesmo ficou no ar por um 

período de uma semana e obteve 200 respostas, sendo 199 válidas14.O 

modelo de questionário pode ser visualizado na figura 5. 

As questões 01 e 02 tiveram o objetivo de traçar o perfil do entrevistado. 

A questão 03 sobre a renda familiar serviu como filtro para trabalhar a hipótese 

deste trabalho no qual se acredita que a percepção do usuário da classe C 

difere da percepção dos usuários pertencentes às Classes A e B que utilizam o 

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 

A questão 04 teve a finalidade de compreender se o usuário já possuía 

experiências de viagem ao exterior para assim entender se esse tipo de 

experiência interfere na percepção que estes usuários têm em relação ao AIRJ, 

já que eles teriam conhecimento de alguns aeroportos de referência no mundo, 

em termos de nível dos serviços prestados. 

                                                
13 Software Survey Monkey. 
14 Um dos questionários foi duplicado invalidando suas respostas.	  
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Por seu turno, a questão 05 possuía o objetivo de identificar se há 

diferença no nível de serviço por pessoas que realizam apenas viagens 

nacionais pelo Brasil e pessoas que conhecem o aeroporto no exterior. 

Na questão 06 o usuário poderia dar uma nota geral para o AIRJ e assim 

apresentar de forma quantitativa e indiscriminada e em que medida o aeroporto 

atende as expectativas dos usuários. 

As questões 07 e 08 também foram colocadas para servir como filtro e 

entendermos qual é o perfil do usuário da Classe A, B, C, D e E.  

Na questão 09 foi inserida uma escala de avaliação qualitativa e 

discriminada no qual o entrevistado assinala dentre as opções: ruim, regular, 

bom, muito bom e não se aplica (N/A), de acordo com a sua percepção de 

variáveis críticas, conforme abordado previamente. 

Os itens de acessibilidade e mobilidade são colocados como indicadores 

e entende-se em como o passageiro (e acompanhantes) irão chegar ao 

aeroporto, e a troca do transporte terrestre para o aéreo. O primeiro indicador 

corresponde a quantidade de formas para se chegar ao aeroporto e a 

mobilidade se refere à qualidade desse acesso. 

No item conforto compreendem-se todas as variáveis que englobam o 

bem-estar do passageiro no aeroporto: a temperatura do ambiente, quantidade 

e qualidade de carrinhos para carregar bagagem, quantidade de banheiros, a 

disponibilidade de assentos espalhados pelo saguão se atendem a demanda e 

se possuem anatomia adequada para o passageiro. 

Em termos de hospitalidade para o turismo compreendem-se as 

referências do local que se está embarcando/desembarcando. Como exemplo 

pode-se usar o aeroporto de Paris como o Charles de Gaulle que possui fotos e 

quadros do Museu do Louvre e lugares turísticos remetendo à Cidade da Luz. 

E em sinalização tem-se a clareza das placas, se estão em locais de fácil 

visibilidade e se é possível se guiar somente com ajuda das placas. 

O item limpeza envolve a sensação de higiene do local e os elementos 

para sua conservação, tais como lixeiras. Já a segurança do aeroporto, refere-

se ao respeito da integridade do passageiro que irá viajar e a probabilidade de 

ocorrer incidentes. 
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Figura 4 – Questionário de avaliação da percepção dos usuários do AIRJ 
 
1. Sexo  
 
         Masculino  Feminino 
 
 
  2. Idade 
 
  _______ anos 
 
 
  3. Renda bruta familiar 
 
          até R$ 1244               de R$ 1244 a R$ 2488                     de R$ 2488 a R$ 6220 

          de R$ 6220 a R$ 12440                      de R$ 12440 ou mais 

 
 

 4. Você já realizou viagens para o exterior utilizando avião como transporte?   Para qual 
local? (Em casos de mais um destino, escolher um aeroporto utilizado que considera mais 
importante no ponto de vista de infraestrutura aeroportuária). 
 

  _________________________________________________________________________ 
 
 
  5. Cite qual o melhor aeroporto na sua opinião. Por quê? 
 
  _________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________ 
 
 
  6.  De 0 a 10 que nota você atribui ao Aeroporto do Galeão? 
 
  _________ 
 
 

7. Nas viagens em que utilizou o Galeão, qual o meio de transporte utilizado para acesso? 
 

         Carro particular                Táxi                     Ônibus          

          Outro. Especifique: _____________________ 

 
 
  8. Qual a motivação da viagem? 
 
          Lazer                            Negócios                Estudos                        Saúde 

          Outro. Especifique: _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Continua) 
 
 



42 
 
 
9. Avalie: 
 

Ruim Regular Bom Muito 
bom 

Não se 
aplica 

Variáveis/Avaliação 

1 2 3 4 N/A 
Acessibilidade 

Quantidade de vias para chegar ao 
Galeão 

     

Linhas de transportes públicos      
Espaço para veículos no 
estacionamento (Disponibilidade de 
vagas) 

     

Quantidade de táxis      
Mobilidade 

Tempo para chegar ao aeroporto      
Mobilidade entre os terminais      
Funcionamento dos elevadores      

Conforto 
Temperatura do ambiente      
Quantidade de carrinhos 
disponíveis para carregamento de 
bagagem 

     

Quantidade de banheiros      
Disponibilidade de assentos      
Anatomia dos assentos      

Hospitalidade 
Sinalização - clareza e visibilidade      
Informações turísticas      
Conhecimento dos atrativos da 
cidade por meio do aeroporto 

     

Limpeza 
Higiene do local      
Quantidade de lixeiras espalhadas 
pelo saguão 

     

Odor      
Segurança 

Visibilidade dos seguranças      
Controle de segurança para 
entrada e saída na sala de 
embarque 

     

Serviços adicionais 
Praça de alimentação - preço      
Praça de alimentação - 
disponibilidade de mesas 

     

Praça de alimentação - 
disponibilidade de restaurantes 

     

Hotel - qualidade do serviço      
Bancos      
Farmácias       
Correios      

 
 

10. Cite algum(ns) tipo(s) de serviço(s) que você acredite serem necessários  no Aeroporto do 
Galeão e ainda não existe: 

  _________________________________________ 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Os serviços adicionais entram como o último indicador de desempenho. 

Nesse quesito a praça de alimentação será avaliada em acessibilidade 

financeira e disponibilidade, se a quantidade de serviços alimentícios atende a 

demanda e expectativa. Também serão contemplados os hotéis, correios, 

bancos e farmácias em termos de quantidade e qualidade. 

Esses indicadores foram escolhidos por acreditar que estes influenciam 

na percepção do passageiro no momento de viajar. No caso do Rio de Janeiro, 

muitos passageiros escolhem o aeroporto do Santos Dumont, localizado no 

centro da cidade, para embarque/desembarque quando se trata de 

acessibilidade, por exemplo. Alguns itens da pesquisa foram adaptados do 

estudo de Bandeira & Correia (2008) citados no capítulo 04. 

Por último, foi questionado quais os serviços que o usuário adicionaria 

ao Galeão considerando a sua inexistência. Esta pergunta foi realizada para 

saber se difere as necessidades de cada classe e de cada perfil de usuário. 

 

5.2 RESULTADOS DA PESQUISA 
 

No primeiro momento a tabulação dos dados foi realizada de forma geral 

que significa dizer que a mesma não se utilizou de filtros e/ou respostas 

cruzadas. Esta ficando para um segundo momento desenvolvido por meio de 

perguntas direcionadas/elaboradas pela autora. 

 

5.2.1 Análise Geral 

De acordo com o gráfico três, 68% dos entrevistados são do sexo 

feminino. Contudo, supõe-se que tal desequilíbrio atípico possa ser resultado 

específico da aferição conduzida, tendo em vista a voluntariedade dos 

respondentes.   
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Gráfico 3 – Respondentes por gênero  

 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
  

 A segunda pergunta consistia em averiguar a idade dos respondentes, 

especialmente a fim de estabelecer algum grau de correlação entre sua faixa 

etária e seu grau de independência financeira (ver gráfico 4).   

 
Gráfico 4 – Respondentes por idade  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ressalta-se que sobre a questão 02, dos 199 questionários apenas 197 

responderam de forma correta, outros dois usuários não responderam a 
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pergunta, apenas citaram a cidade do Rio de Janeiro como resposta. Conclui-

se que não entenderam a pergunta ou optaram por não especificar a idade. Na 

tabulação a autora dividiu a idade em faixas etárias de acordo com estudo do 

IPEA: 

 
Quadro 5 – Características financeiras por grupo etário 
Faixa etária Características  
Até 18 anos Possuem dependência financeira 
De 19 a 25 anos Estudantes de faculdade que podem estar 

trabalhando, mas ainda são custeados pelos 
pais 

De 26 a 32 anos Pessoas que saíram da faculdade, melhor 
posicionados no mercado profissional, 
independência financeira e podem escolher o 
destino 

De 33 a 39 anos Pessoas que estão formando famílias 
De 40 a 46 anos Maturidade financeira, porém filhos ainda em 

crescimento 
De 47 a 53 anos Início da aposentadoria, filhos começam a 

trabalhar 
Mais de 53 anos Aposentados sem filhos para custear 
Fonte: Elaboração própriaa partir de dados do IPEA (1999) 
  

De acordo com a amostra a maioria, 56%dos usuários que responderam 

a pesquisa, está entre 19 e 25 anos. Em seguida da faixa etária de 26 a 32 

anos e de mais de 53 anos. 

Dando continuidade, procedeu-se a verificação factual do nível de renda 

mensal bruta dos respondentes. 

A categorização proposta neste trabalho segue a divisão proposta pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IBGE classifica a 

população de acordo com o rendimento mensal da família. Pela quantidade de 

salários conforme a tabela abaixo, baseada no salário mínimo do estado do Rio 

de Janeiro de R$ 622 no ano de 2012. 
 

Tabela 7 – Classes sociais por nível de renda  
Classe Renda Familiar 
A De R$ 12440 ou mais 
B De R$ 6220 a R$ 12440 
C De R$ 2488 a R$ 6220 
D De R$ 1244 a R$ 2488 
E Até R$ 1244 
Fonte: IBGE  
 

Tendo como base a tabela, a maioria (40%) dos entrevistados 

respondeu pertencer a Classe C, enquanto que a Classe B representa o 
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segundo lugar (28%) na pesquisa, seguida pelas classes D (15%), A (13%) e E 

(4%), (ver gráfico 5). 

 
Gráfico 5 – Renda mensal bruta familiar 

 
Fonte: Resultados da pesquisa  

 

A pergunta 04 relacionada a viagens ao exterior não foi muito 

compreendida pelos entrevistados. Podendo sua formulação ter induzido a um 

tipo de resposta que não ajudava no seu entendimento integral. Muitos 

responderam ter viajado para o exterior e ao responder o local indicaram um 

aeroporto brasileiro dando margem a outras interpretações da pergunta. Por 

esse motivo essas respostas foram consideradas como negativas.  
 

Gráfico 6 – Viagens ao exterior  

 
Fonte: Resultado da pesquisa 
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A maioria dos entrevistados já viajou para o exterior e cidades como 

Londres, Buenos Aires e Paris foram as mais citadas como locais de viagem.  

A pergunta referente à qual o aeroporto de preferência, pergunta 5, foi 

de difícil compreensão por parte dos entrevistados. Muitos acharam que era 

necessário citar um aeroporto do Brasil e outros entrevistados simplesmente 

não a souberam responder, enquanto podiam ter apresentado apenas o 

aeroporto de sua preferência independente de sua localidade.Tendo em vista 

esses aspectos, foram simplesmente considerados os 10 aeroportos mais 

citados. 

 
Gráfico 7 – Aeroportos mencionados 

 
 
Fonte: Resultado da pesquisa 
 

 O aeroporto Santos Dumont foi apontado diversas vezes com a 

justificativa de sua localização. Enquanto o Charles de Gaulle teve 

infraestrutura, mobilidade entre os terminais e integração com outros modos 

como motivos para ser aeroporto mencionado. O AIRJ foi mencionado pela 

maioria das pessoas que apresentaram na resposta a comparação com outros 

aeroportos brasileiros. 

Chama a atenção o fato de nenhum aeroporto asiático eleito um dos 

melhores no ranking da Skytrax, citado previamente, constar repetidamente 

nas repostas. Apenas o de Singapura foi citado apenas uma vez pelo 

entrevistado e referiu-se ao que leu em artigos sobre os melhores aeroportos 

do mundo. Contudo, admite-se que tal tendência pode ser simplesmente 
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resultado do reduzido grau de visitação de localidades conectadas por meio 

desses aeroportos.  

 No quesito avaliação do AIRJ, questão 6, todos os espectros de notas 

possíveis, foram cobertos. 

  
Gráfico 8 – Nota atribuída ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Resultado da pesquisa  
 

As maiorias dos entrevistados atribuíram nota 7 ao AIRJ, porém ao 

calcular a média o aeroporto obteve a nota 5,65, o que oscila entre o ruim e 

regular se aplicarmos uma escala de avaliação.  

A pergunta relacionada meio de transporte utilizado para chegar ao AIRJ 

permitia múltiplas respostas. A maioria respondeu utilizar carro particular para 

chegar ao aeroporto.  

Apenas seis pessoas responderam outros e especificaram transfer como 

meio de transporte utilizado ou voo que alternou de aeroporto devido a 

problemas operacionais (do Santos Dumont para o AIRJ), sendo 

desconsiderada a resposta. 
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Gráfico 09 – Meio de transporte utilizado   

 
Fonte: Resultado da pesquisa 
 
 

Outra pergunta que permitia mais uma opção de resposta era a de 

motivação de viagem. A maioria viajou por lazer pelo Aeroporto Internacional 

do Rio de Janeiro. O que corresponde à característica do aeroporto que possui 

mais viajantes a lazer. 

  
Gráfico 10 – Motivação da viagem  

 
Fonte: Resultado da pesquisa  
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 Na escala de avaliação foram atribuídas notas para cada grau avaliado 

conforme abaixo: 

 
Ruim 1 
Regular 2 
Bom 3 
Muito Bom 4 

 

Para os usuários que não utilizaram o serviço havia a opção de marcar 

Não se Aplica, desconsiderando nesta questão o formulário do entrevistado. Os 

resultados médios obtidos foram: 

 
Tabela 8 – Avaliação das variáveis  
Indicador Indicador Nota média 

Quantidade de vias para chegar ao Galeão 1,91 
Linhas de transportes públicos 1,47 
Espaço para veículos no estacionamento (Disponibilidade 
de vagas) 

2,20 

Acessibilidade 

Quantidade de táxis 2,51 
Tempo para chegar ao aeroporto 2,00 
Mobilidade entre os terminais 1,96 

Mobilidade 

Funcionamento dos elevadores 2,15 
Temperatura do ambiente 2,65 
Quantidade de carrinhos disponíveis para carregamento de 
bagagem 

2,67 

Quantidade de banheiros 2,53 
Disponibilidade de assentos 2,10 

Conforto 

Anatomia dos assentos 1,93 
Sinalização - clareza e visibilidade 2,19 
Informações turísticas 1,82 

Hospitalidade 
ao turismo 

Conhecimento dos atrativos da cidade por meio do 
aeroporto 

1,60 

Higiene do local 2,53 
Quantidade de lixeiras espalhadas pelo saguão 2,27 

Limpeza 

Odor 2,68 
Visibilidade dos seguranças 2,22 Segurança 
Controle de segurança para entrada e saída na sala de 
embarque 

2,41 

Praça de alimentação - preço 1,41 
Praça de alimentação - disponibilidade de mesas 1,74 
Praça de alimentação - disponibilidade de restaurantes 1,65 
Hotel 1,85 
Bancos de Casas de câmbio 2,22 
Farmácia 2,20 

Serviços 
Adicionais 

Correios 2,13 
Fonte: Resultado da pesquisa 
 

Sobre a última pergunta (questão 10) do questionário referente a um 

serviço adicional que o usuário julga necessário e que ainda não existe no 

AIRJ, a pesquisa obteve 112 respostas. Desse universo, 25 responderam 

acessibilidade como serviço a ser oferecido no AIRJ. Acessibilidade em termos 
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de integração com outros modos de transportes como metrô/ferroviário. 44 

pessoas responderam serviços como fraldário, área kids, internet wi-fi gratuito, 

hotel fast sleep e salão de beleza a serem considerados como serviço adicional 

inexistente, porém necessário. Outros indicaram a necessidade do aeroporto 

ser mais bem preparado para o atendimento de pessoas com necessidades 

especiais (como sinalização em Braille e caminhos adaptados para deficientes 

físicos). 8 pessoas indicaram a hospitalidade ao turismo como serviço a ser 

acrescentado: melhoria da comunicação dos atrativos da cidade com o 

aeroporto por meio de mapas, rotas de transportes para informar, mais guias 

turísticos a serem distribuídos entre outros.  

Um fator que chamou atenção na pesquisa foi a citação de serviços que 

já existem no aeroporto como guarda-volumes e ambulatório. Porém, entende-

se que se a pessoa considerou a inexistência destes pode ser pelo fato da má 

sinalização destes serviços. 

 

5.2.2 Respostas Cruzadas 

 

• Qual o perfil da maioria dos viajantes? 

 

Para responder a pergunta, a autora verificou os usuários da Classe C e 

Classe AB e separou os formulários. A decisão de somar as Classes A e B foi 

devido à quantidade das classes somadas se equipararem ao quantitativo 

pertencente à classe C. 

 

- Classe C 

 

56% dos que responderam possuem idade entre 19 e 25 anos. 67% é do 

público feminino e possuem principal motivação de viagem o lazer, 

correspondente a 81% dos entrevistados da Classe C. E 71% utilizou o carro 

como meio de transporte para chegar ao aeroporto. 

 

- Classe AB 
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57% dos entrevistados possuem a idade entre 19 e 25 anos. 67,9% é do 

público feminino e possuem principal motivação de viagem o lazer 

correspondente a 86,1% dos entrevistados das Classes A e B. E 72,2% utilizou 

carro como meio de transporte para chegar ao aeroporto. 

 

• Qual a nota atribuída ao AIRJ pela Classe D, Classe E, Classe C e 

Classe A e B? 

 
Gráfico 11 – Nota Atribuída ao AIRJ por Classe  

 
Fonte: Resultado da pesquisa 
 

O gráfico sugere que a Classe E possui baixa expectativa em relação ao 

AIRJ, ou seja, ele atende as expectativas supondo que seja apenas o processo 

de saída/chegada ao destino, portanto o aeroporto recebe nota maior em 

relação às outras classes por atender essas expectativas dessa classe.  

Entretanto, esta mesma hipótese não é confirmada já que a Classe B atribuiu 

uma nota relativamente alta em relação às demais classes.  

 

• Qual o percentual de viajantes para exterior da Classe C, Classes  AB e 

Classes DE? 
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Gráfico 12 – Viajantes para o exterior por Classe 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

O gráfico 13 ilustra que o volume de viajantes pertencentes à classe C é 

equiparável ao volume agregado das classes A e B. Pode-se buscar explicação 

nos preços mais acessíveis e/ou facilidades de pagamento das tarifas à 

população, devido à desregulamentação das tarifas, na facilidade de 

pagamento citadas no capítulo 01. Enquanto que as Classes D e E possui um 

percentual menor em relação às outras classes, deve-se lembrar conforme 

apresentado inicialmente, o crescimento do poder aquisitivo destas classes 

fazendo com que nos próximos anos a tendência destas seja viajar mais. 

 

• Do total de entrevistados que foi ao exterior qual a porcentagem 

pertencente a cada classe? 

 

O gráfico 14 indica que a Classe C é a que mais viaja para o exterior em 

relação às outras classes. O que contempla a visão do MTur que a classe C 

está viajando mais e é um mercado em ascensão que daqui alguns anos se 

tornará Classe B, o que justifica as políticas do mercado mundial voltada a este 

tipo de mercado. 
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Gráfico 13 – Total de entrevistados que foram ao exterior, por classe

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Pode-se sugerir também que a Classe C tem experiência de viagem por 

aeroportos considerados por alguns estudiosos como os melhores em 

infraestrutura do mundo, portanto a hipótese de que há diferença entre a 

percepção da Classe C com o da Classe AB em relação ao AIRJ não se 

sustenta já que ambas as classes possuem parâmetros para comparar os 

aeroportos do exterior com o AIRJ. Lembrando que isto não impede de cada 

classe possuir uma expectativa em relação aos serviços do aeroporto do 

Galeão. 

 
• Qual o serviço adicional mais citado? 

 

Diversas sugestões de serviços adicionais foram apontadas, tais como 

áreas de lazer específicas, rede de internet wi-fi, serviços de transporte entre 

os terminais, dentre outros. Contudo, as sugestões mais recorrentes dizem 

respeito à expansão dos meios de acesso ao AIRJ disponíveis (tais como a 

rede de metrô) e sua integração com os serviços já existentes ou a serem 

desenvolvidos. 

De um modo geral, os entrevistados consideraram a integração dos 

transportes como um serviço adicional de primeira importância. Sendo 

ressaltados aspectos como integração acessibilidade e mobilidade, conforme 

pode ser visto no gráfico abaixo. 
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Gráfico 14 – Serviços Adicionais 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

• Qual o serviço adicional citado pelos viajantes do exterior dessas 

classes? 

 
Quadro 6 – Serviços mais citados por classe 

Classe Serviço adicional mais citado 

 

A 

1º  Acessibilidade/opções mais diversificadas de 
transporte público como, por exemplo, transporte sobre 
trilhos. 
2º  Maior especialização dos espaços e serviços 
internos tais como: juizados, fraldários, áreas VIP, área 
KIDS. 
 

 

B 

1º  Acessibilidade/opções mais diversificadas de 
transporte público como, por exemplo, transporte sobre 
trilhos. 
2º  Mais opções de entretenimento e alimentação. 
3º  Mobilidade interna entre os terminais. 

 

 

C 

1º  Mais opções de entretenimento e alimentação. 
2º  Acessibilidade/opções mais diversificadas de 
transporte público como, por exemplo, transporte sobre 
trilhos. 
3º  Integração com SDU. 
4º  Internet wi-fi gratuita. 
5º  Melhor comunicação dos atrativos da cidade. 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

A tabela expõe que a Classe C deseja que o AIRJ tenha mais opções de 

entretenimento e em relação à acessibilidade por meio do transporte sobre 
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trilhos. Outro serviço sugerido foi a indicaçãoda melhor comunicação dos 

atrativos da cidade. No aeroporto da Coréia do Sul, de acordo com os usuários 

que participaram da pesquisa da Skytrax, é oferecido uma oficina de arte 

ensinando o artesanato do país. A pesquisa dá indícios de que a classe C 

entende a necessidade de investimentos em hospitalidade do turismo no ponto 

de chegada/partida do turista. 

 

• Qual a visão do AIRJ das pessoas que não viajaram para o exterior? 

 
Gráfico 15– Visão do AIRJ das pessoas que não viajaram para o exterior 

 
Fonte: Resultado de pesquisa 

 

Sugere-se que o AIRJ atende as expectativas das pessoas que não 

viajaram ao exterior já que a nota representa o nível entre regular e bom, 

alcançando os valores de 6,72. Enquanto que as pessoas que viajaram para 

outros países atribuíram uma nota menor (5,29) dando indícios de que elas 

esperam muito mais do aeroporto por conhecerem outros melhores. 

 

• O que os viajantes a negócios esperam do AIRJ? 

 

Os viajantes a negócios sugeriram como serviços adicionais como área 

para crianças, mais opções de alimentação, área de fumantes, área de lazer 

para quem aguarda o voo, bares, áreas de relaxamento, hotel fast sleep e 
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ponto de carregamento de eletrônicos. Alguns serviços eram esperados de ser 

citados como os últimos, já que o viajante a negócios não pode pernoitar 

próximo do aeroporto por possui apenas um hotel no seu perímetro urbano e 

só é permitido fumar em áreas do meio-fio de embarque e desembarque. 

 

• O que os viajantes a lazer esperam do AIRJ? 

 

Os viajantes a lazer apresentaram como serviços adicionais que podem 

ser ofertados: internet wi-fi, balcão de informações da cidade, integração 

entremodos de transportes da cidade, informação interna do aeroporto, 

concierge, serviços de entretenimento, assentos alcochoados e salão de 

beleza. 

 

• Quantas pessoas utilizaram o ônibus para chegar ao aeroporto?  

 
22 pessoas da classe C utilizaram o ônibus como meio de transporte 

para chegar ao aeroporto. Dos usuários da classe C que responderam ao 

questionário 60,8% classificaram como ruim as linhas de transportes públicos 

do AIRJ. 

Por outro lado, somente 12 pessoas das classes A e B utilizaram o 

ônibus como meio de transporte para chegar ao aeroporto. Dos usuários das 

classes A e B que responderam ao questionário 56,25% classificaram como 

ruim as linhas de transportes públicos do AIRJ. 

16 pessoas das classes D e E utilizaram o ônibus como meio de 

transporte para chegar ao aeroporto. Dos usuários das classes D e E que 

responderam ao questionário 53,84% classificaram como ruim as linhas de 

transportes públicos do AIRJ. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

As duas últimas décadas foram de grandes mudanças para aviação civil 

brasileira, particularmente a partir do crescimento significativo da demanda, em 

grande parte, fomentado pelo afluxo da Classe C no mercado consumidor 

nacional.  

Estratégias diversas foram adotadas pelas companhias aéreas: políticas 

mais flexíveis dos preços das passagens, instalação de ponto de vendas em 

terminais de transportes urbanos, dentre outros fatores, contribuíram para 

aumentar a taxa de ocupação das aeronaves e para uma redistribuição do 

share do transporte aéreo, notadamente a partir da subtração da demanda do 

transporte rodoviário.  

Porém, de uma forma geral, a capacidade estrutural de absorção dos 

terminais aeroportuários não foi expandida, conforme a demanda, sendo 

necessário o entendimento desta nova realidade por parte da administração 

aeroportuária para adaptar estes terminais aos novos fluxos que se 

apresentam. Além disso, ressalta-se a relevância não apenas do atendimento 

básico da crescente demanda, como também a depuração nos serviços 

complementares à satisfação de suas expectativas. 

Com base nesses pressupostos, no capítulo dois deste trabalho foi 

primeiramente apresentado o crescimento do turismo relacionado ao 

desenvolvimento do transporte aéreo no Brasil. Na construção deste estudo 

buscou-se estudos sobre o mercado emissor e receptivo de turismo, porém 

apenas foi encontrado registros de números de passageiros estrangeiros que 

desembarcaram no país. A mesma metodologia não foi utilizada para o número 

de embarques pelo MTur, apenas foi encontrado o número de embarques 

nacionais excluindo os internacionais. A ausência de estudos e/ou pesquisas 

que tenham a mesma metodologia no setor de turismo e transportes dificulta a 

criação de projetos para atender a nova demanda turística que se forma e a 

entender a nova dinâmica dos aeroportos. 

O capítulo também apresentou as Classe C e D como novos clientes 

potenciais. Na construção deste trabalho encontraram-se diversas notícias 

relacionadas às estratégias que as empresas do turismo, no caso do tema 
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empresas aéreas, tem aplicado para incorporar estas classes sociais ao seu 

negócio. 

No capítulo três foi feito um breve histórico dos terminais aeroportuários, 

destacando-se sua centralidade no transporte aéreo. Além disso, cada vez 

mais os aeroportos têm agregado funções mais diversificadas que o 

embarque/desembarque de passageiros. Neste sentido, alguns hubs mundiais 

se tornaram centro de negócios, outros são tratados como complexos 

aeroportuários, quase cidades, que possuem todo tipo de serviço para atender 

a todo e qualquer tipo de cliente. 

Para a atribuição de novas funções ao aeroporto, faz-se necessário uma 

administração aeroportuária que visa não só ao aumento das receitas, mas 

também ao desenvolvimento socioeconômico para toda região que abriga o 

aeroporto e a melhoria do nível de serviço do terminal aeroportuário. Em suma, 

o aeroporto não deve satisfazer operacionalmente o seu usuário, mas atender 

ou até mesmo superar as expectativas de seu cliente. 

Essas melhorias serão mais bem subsidiadas se a administração 

aeroportuária realizar avaliações periódicas, mensurando o que o aeroporto 

tem a oferecer para o seu passageiro e capacidade de cada componente do 

processamento de passageiros e qualitativos, analisando a percepção do 

cliente e nível de serviço de cada componente, periódicas para mapear as 

necessidades dos aeroportos.  

Neste capítulo, abordou-se, ainda, a forma como os terminais se 

entrelaçam ao turismo. O aeroporto é o portão de entrada e saída dos turistas e 

ele pode ser um dos grandes responsáveis pela primeira percepção do turismo 

em seu destino. Assim, para evidenciar a ligação turismo-aeroporto utilizaram-

se referenciais teóricos que enfatizam a hospitalidade no primeiro momento de 

chegada do viajante. Em seguida, de modo prático, apresentou-se uma 

listagem dos melhores aeroportos do mundo em 2011, segundo uma pesquisa 

realizada por uma consultoria internacional especialista na área com os 

usuários de aeroportos de todo mundo. 

Observou-se que os aeroportos deste ranking possuem opções de 

serviços adicionais para os seus usuários, tanto os que aguardam conexões 

como os que embarcam/desembarcam, diferente do que se tem no AIRJ. Outro 

fator que difere é a importância que as administrações aeroportuárias tratam as 
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cidades que abrigam esses aeroportos: relacionam a oferta turística com os 

terminais construindo assim a identidade do destino no primeiro/último 

momento do turista. 

Ao tratar do último tópico do capítulo apresentou-se o objeto de estudo: 

o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (AIRJ) e sua importância perante 

os demais aeroportos brasileiros. Observou-se que, apesar do AIRJ ser o 

segundo portão de entrada de turistas internacionais do Brasil, para seus 

usuários é considerado com o nível de serviço ruim/regular. 

O que evidencia a necessidade de investimentos tanto em serviços 

adicionais como acessibilidade ao aeroporto, principais questões citadas nas 

respostas da pesquisa. 

No capítulo quatro do trabalho analisaram-se conceitos de níveis de 

serviço e o seu papel. Apesar de não existir uma metodologia universal, para 

alguns autores, o nível de serviço deve ser analisado de forma quantitativa, 

enquanto alguns conduzem a análise deste por meio da percepção do usuário, 

da forma qualitativa. Houve dificuldade na construção de um conceito por parte 

da autora devido à escassez de pesquisas na área apoiadas por órgãos e 

secretarias governamentais. Além disso, nível de serviço pode incluir diversos 

fatores dos terminais aeroportuários dificultando assim a delimitação da 

pesquisa no quesito o que deveria ser analisado e contemplado no trabalho. 

Por fim, no capítulo cinco, foi apresentada a pesquisa aplicada a fim de 

averiguar não apenas a percepção dos usuários em relação a determinados 

elementos do AIRJ como também evidenciar possíveis correlações entre a 

estrutura e seus serviços prestados e a assimilação de acordo com a classe 

social dos respondentes. Assim, a pesquisa que foi disponibilizada online – 

tendo sido obtidos 200 questionários respondidos –, objetivou avaliar a 

percepção do usuário em relação ao nível de serviço do AIRJ e analisar se a 

hipótese apresentada (a percepção da classe C se difere das classes A e B) se 

sustenta. 

A pesquisa gerou resultados positivos em termos de enriquecimento de 

dados, o que fez considerar a elaboração de questões a serem respondidas 

com respostas cruzadas utilizando algumas perguntas como filtro. 

Observou-se que a maioria dos participantes da amostra pertence à 

classe C e esta é a classe que mais viaja ao exterior, tendo experiência para 
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poder comparar os serviços do AIRJ com aeroportos do mundo inteiro. Além 

disto, a nota atribuída ao AIRJ e os serviços adicionais citados tanto pela 

classe C como pelas classes A e B não se diferem, concluindo, pela análise da 

amostra, que a hipótese sustentada pela autora é refutada. 

Portanto, ao que foi apresentado no capítulo 2, como novo perfil de 

consumidor mais exigente se sustenta com o crescimento da classe C, que 

possui as mesmas características que as classes A e B (exceto pela renda 

mensal bruta familiar). Além disso, de acordo com a pesquisa, a classe C 

acredita que a cidade pode ser apresentada no aeroporto por meio de uma 

melhoria da comunicação dos atrativos da cidade com os terminais 

aeroportuários.  

Analisando os dados, a maioria dos usuários acredita que o aeroporto 

não está integrado com os modos de transportes da cidade, sendo de difícil 

acesso. Esta é uma necessidade que pode ser melhorada com investimentos 

por parte do governo e uma melhor articulação entre a administração 

aeroportuária, o próprio governo e as autoridades aeroportuárias visando o 

bem-estar da população local, dos trabalhadores do aeroporto e os usuários do 

AIRJ. 

A pesquisa também avaliou o aeroporto por meio de indicadores de 

desempenho que possuíam classificação a ser atribuída pelo entrevistado. Em 

uma análise geral, de 1 a 4, o aeroporto em todos os quesitos não obteve nota 

maior que 2,68 concluindo assim que o aeroporto é avaliado, em média, como 

ruim e regular para seus usuários. 

Conclui-se, então, que novas estratégias não devem ser somente 

adotadas pelas companhias aéreas, mas também pela administração 

aeroportuária que deve realizar e investir em pesquisas para melhorar o nível 

de serviço de seus terminais.  

As empresas aéreas também podem contribuir exigindo melhorias no 

espaço que operam já que contribuem com taxas aeroportuárias para que 

possam usufruir do aeroporto. Por seu turno, os órgãos governamentais podem 

estimular a criação de projetos de transportes para os terminais aeroportuários 

e mobilidade urbana para conseguir o bem-estar social de sua população e em 

seguida do turista. 
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