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RESUMO 

 
 O Aeroporto Internacional da cidade do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jobim 
(Galeão) registrou um dos principais momentos de sua história, em 2016, ao acolher 
a maior parte dos participantes e espectadores dos Jogos Olímpicos. Este estudo 
utiliza esse período diferenciado para analisar como ocorreram as relações de 
hospitalidade no aeroporto da cidade, fazendo uso de uma pesquisa bibliográfica 
que acabou por determinar os objetivos específicos e, por fim, uma pesquisa de 
campo, realizada por meio da técnica de observação participante. Ao confrontar os 
resultados obtidos na pesquisa de campo com a teoria obtida da pesquisa 
bibliográfica, foi possível determinar que o aeroporto do Galeão foi, de fato, um 
ambiente hospitaleiro durante o período olímpico.  
 

Palavras-chave: Hospitalidade; Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim; Rio 

de Janeiro; Galeão.  

 

ABSTRACT 

 

 The International Airport of Rio de Janeiro, Antonio Carlos Jobim (Galeao) 
recorded one of the main moments of its history, in 2016, by welcoming most of the 
participants and spectators of the Olympic Games. This study uses this differentiated 
period to analyze how the hospitality relations occurred at the airport, making use of 
a bibliographical research that ended up determining the specific objectives and, 
finally, a field survey, carried out through the participant observation technique . 
When comparing the results obtained in the field research with the theory obtained 
from the bibliographical research, it was possible to determine that the Galeao airport 
was, in fact, a hospitable environment during the Olympic period. 
 

Key Words: Hospitality; Antonio Carlos Jobim International Airport; Rio de Janeiro; 

Galeao. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No mundo todo, os aeroportos são responsáveis pelo vai e vem de milhões de 

pessoas por dia. Consequentemente, as atividades turísticas contemporâneas são 

impactadas positivamente conforme o transporte aéreo se desenvolve, pois há 

aumento do fluxo de turistas. Para atender tamanha demanda, Palhares (2002) diz 

que os terminais aeroportuários devem passar uma boa impressão com a prestação 

de bons serviços em uma estrutura adequada, para que os turistas tenham a 
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sensação de acolhimento desde o primeiro momento em que chegam ao seu 

destino. Neste sentido, pode-se dizer que os terminais aeroportuários funcionam 

como um cartão de visitas de uma determinada localidade e que para promover 

essa sensação de acolhimento, os aeroportos precisam ser ambientes hospitaleiros. 

 Camargo (2004, p. 85) nos ajuda a entender esta afirmação quando define 

que “hospitalidade é a interação de seres humanos com seres humanos em tempos 

e espaços planejados para esta interação”. Portanto, entende-se que os aeroportos 

podem ser incluídos em uma categoria de ambientes hospitaleiros, pois as situações 

que ocorrem em um aeroporto propõem esta interação. 

 Ao constatar o momento da cidade do Rio de Janeiro, que receberia um 

grande evento como os Jogos Olímpicos, percebeu-se a necessidade de se 

observar como se daria essa relação de hospitalidade no Aeroporto Internacional 

Antônio Carlos Jobim (Galeão).  

Grinover (2006) classifica a hospitalidade como uma relação especializada 

entre dois atores, o que recebe e o que é recebido. Podendo ser a relação de um ou 

mais hóspedes e uma instituição ou organização social, integrada em um sistema 

que pode ser público, privado ou familiar. Dessa forma, foi possível imaginar as 

Olimpíadas como o ator que foi recebido e a cidade do Rio de Janeiro como o ator 

que recebeu. E o aeroporto do Galeão tornou-se a porta de entrada de todos os 

participantes deste grande evento. Aproveitar então este momento foi interessante 

porque a pressão por resultados positivos era grande, o que resultou na 

possibilidade de observar como ocorreu de fato o acolhimento dos visitantes e se 

houve qualidade nos serviços prestados. 

A relevância da pesquisa, que originou este artigo, esteve então em estudar o 

aeroporto do Galeão em sua estrutura física e em seus serviços prestados após as 

intervenções que foram feitas pela RIOGaleão (nova administradora do aeroporto), 

procurando indícios que poderiam garantir que o ambiente estava preparado para 

receber de forma hospitaleira o grande número de pessoas que chegaram durante 

as Olimpíadas. Pretendeu-se também avaliar possíveis falhas que possam ser 

ajustadas deixando como legado para a cidade e para os usuários um aeroporto de 

qualidade. 

   Porém, o resultado final destas intervenções era incerto, visto que tudo 

precisava estar impecável em um curto prazo. Logo, colocou-se presente a seguinte 
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questão: em que medida as transformações no aeroporto do Galeão fariam com que 

ele se transformasse em um ambiente hospitaleiro no período olímpico? 

 A partir desta questão norteadora, definiu-se como objetivo geral deste artigo 

estudar a hospitalidade no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, tendo em 

vista as mudanças feitas no complexo aeroportuário para o período olímpico. Para 

atingi-lo, foram selecionados três objetivos específicos: identificar na literatura quais 

são os indicadores de hospitalidade necessários para um aeroporto internacional de 

qualidade; avaliar em pesquisa de campo a estrutura física de todo o complexo 

aeroportuário e os serviços prestados pela concessionária RIOGaleão e demais 

empresas atuantes, que garantem que a hospitalidade ocorra de forma correta; e 

analisar o resultado encontrado comparando com os indicativos necessários de 

hospitalidade. 

 O estudo ocorreu por meio de uma pesquisa qualitativa com caráter 

exploratório. Para o desenvolvimento teórico foi realizada pesquisa bibliográfica e, 

para atingir os objetivos propostos foi necessário fazer uma pesquisa de campo, 

com técnica de observação participante, juntamente de diário de campo e 

fotografias. Por fim, após obter todos os dados encontrados nas pesquisas 

bibliográficas e de campo, o pesquisador fez uma análise destes, demonstrando 

suas considerações apresentadas aqui em forma de artigo. 

1 HOSPITALIDADE 
 

Há variadas definições de hospitalidade, provenientes dos mais diversos 

autores que tratam sobre o assunto direta ou indiretamente. O que de fato se pode 

afirmar é que hospitalidade não é um tema novo, tomando grandes proporções 

devido à globalização, destacada aqui pelo crescimento do turismo. Mas estudar 

como o desenvolvimento contemporâneo do turismo influencia e é influenciado pelos 

conceitos de hospitalidade é um desafio para os novos pesquisadores.  

Camargo (2004, p. 39) argumenta:  

Uma terceira vertente do interesse moderno pelo estudo da hospitalidade é 
a das migrações turísticas, fenômeno que vem se intensificando desde 
meados do século XIX, e que, com o desenvolvimento dos transportes, são 
vistas atualmente, de forma triunfalista, como a indústria do século XXI, das 
populações que viajam por prazer. 
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A situação do aumento das viagens pelo mundo, causada por toda a 

“indústria do século XXI” acaba por intensificar o estudo da hospitalidade, pois é a 

partir da aplicação dos seus conceitos que os anfitriões recebem seus turistas, 

visitantes e hóspedes. 

Seguindo esta linha de raciocínio, Lashley (2004, p. 02) apresenta uma 

definição de hospitalidade que se baseia no conjunto de atividades promovidas pelo 

setor de serviços, onde este deve oferecer alimento, bebida e acomodação ao 

hóspede ou visitante. 

Já Grinover (2006, p. 29) diz que a hospitalidade não deve ser reduzida à 

oferta de restauração e de hospedagem, mas sim de uma relação interpessoal, 

implicando valores como sociabilidade e solidariedade.  

Estes autores nos trazem ideias muito bem difundidas de hospitalidade, 

porém não pretendemos nos limitar apenas nas definições tradicionais que 

discorrem sobre a oferta de alimentos, bebidas e acomodação a quem está longe de 

casa. O conceito de hospitalidade proposto neste trabalho seguirá uma linha que 

tende a defini-la como o ato de bem receber e de acolher os visitantes que chegam 

a uma determinada localidade, como o aeroporto de uma cidade, exemplo que será 

descrito no decorrer deste artigo. 

Para chegar a esta definição proposta, foi necessário identificar toda a história 

da hospitalidade e suas alterações no tempo, apresentando escolas, domínios e 

campos de estudo. A partir disso, foram definidos os indicadores de hospitalidade 

necessários para concretizar a pesquisa que este artigo se propôs a fazer. 

1.1 DOMÍNIOS DA HOSPITALIDADE 

 

 De início, a história da hospitalidade apresenta duas escolas clássicas, a 

francesa e a americana. Na francesa, pode-se encontrar uma definição totalmente 

ligada à tríade de Mauss (2003) do dar-receber-retribuir, se focando então nas 

hospitalidades doméstica e pública. Já a escola americana, se interessa pelo estudo 

da hospitalidade comercial, onde é possível obter contratos de troca e de prestação 

clara de serviços baseados na questão monetária (CAMARGO, 2004). 

A identificação destas escolas possibilita o estudo e o entendimento dos 

chamados domínios da hospitalidade. Lashley (2004) os define em: social, privado e 

comercial. Sendo o domínio social aquele no qual a condição de hospitalidade é 
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impactada por forças sociais sobre o consumo e produção de alimentos, bebidas e 

acomodações. O domínio privado, por sua vez, representa a oferta destes mesmos 

três itens no lar, considerando também a relação hóspede e anfitrião. E o domínio 

comercial ocorre quando há uma atividade econômica na oferta de hospitalidade, 

incluindo as atividades já dispostas nos demais domínios.  

Nas proposições de Camargo (2004), encontram-se os tempos e espaços da 

hospitalidade. Sejam os tempos: receber, hospedar, alimentar e entreter, descritos a 

seguir. Receber, diz respeito ao ato básico da hospitalidade de acolher aquele que 

chega a um local. Hospedar, por sua vez, seria proporcionar “calor humano a 

alguém, sob forma da oferta de um teto ou ao menos de afeto, de segurança, ainda 

que por alguns momentos” (CAMARGO, 2004 p.52). Alimentar representa a 

concretização da hospitalidade, ainda que de forma simbólica, por exemplo, por 

meio de um simples copo d’água. E entreter, implica em proporcionar momentos 

agradáveis e marcantes de alguma forma, mesmo que por um breve momento. 

Enquanto Lashley (2004) apresentou apenas três domínios (social, privado e 

comercial), Camargo (2004) delimita a existência da hospitalidade em quatro 

espaços possíveis. O espaço doméstico é aquele que representa o ato de receber 

em casa, o qual envolve historicamente o maior número de ritos e significados 

complexos da hospitalidade. A hospitalidade no espaço público, que é aquela:  

[...] que acontece em decorrência do direito de ir-e-vir e, em consequência, 
de ser atendido em suas expectativas de interação humana, podendo ser 
entendida tanto no cotidiano da vida urbana que privilegia os residentes, 
como na dimensão turística e na dimensão política mais ampla – a 
problemática dos migrantes de países mais pobres em direção aos mais 
ricos. (CAMARGO, 2004 p. 53) 

E o espaço de hospitalidade comercial, que passou a existir em detrimento da 

já exposta globalização do turismo moderno. Espaço este que se aproxima muito do 

domínio comercial exposto por Lashley (2004) e já descrito acima, pois ambos o 

relacionam a questão monetária da hospitalidade. E por fim, o espaço virtual, que 

Camargo atribui a uma característica de hospitalidade atual, protagonizada por uma 

mensagem onde “emissor e receptor são, respectivamente, anfitrião e visitante, com 

todas as consequências que esta relação implica.” (CAMARGO, 2004 p. 54) 

Camargo (2004) ainda apresenta um cruzamento entre seus quatro espaços e 

quatro tempos, resultando em dezesseis campos da hospitalidade.  

De fato, para este trabalho, é interessante apenas o enfoque específico na 

hospitalidade comercial, porém como dito por Camargo (2004, p. 44), “tanto a 
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hospitalidade comercial como a hospitalidade pública nutrem-se da mesma matriz, a 

hospitalidade doméstica”. Logo, não é possível ignorar todos os conceitos já citados, 

pois estes são de grande importância para entendermos o fenômeno da 

hospitalidade comercial, que alicerçará os indicadores da pesquisa.  

É preciso entender como esta hospitalidade comercial tão falada interfere e é 

interferida por todos os demais conceitos. Dencker (2003) elucida esta questão 

quando diz que a hospitalidade atual passa a ter um caráter coletivo e de obrigação, 

enquanto que no passado era mais voltada à caridade. Interferindo neste ponto 

coletivo, a hospitalidade comercial vai agir em organizações que prestam serviços a 

outras pessoas, devendo esta possuir uma estrutura que possibilite a existência do 

acolhimento, porém, exigindo receber um valor monetário em troca. E, para 

completar, Grinover (2006) argumenta que a comercialização da hospitalidade, 

proveniente do turismo, não deve ser colocada como uma culpa dos profissionais e 

empresas desta área, visto que a mínima prestação de um serviço tem custos que 

precisam ser cobertos e esta mesma prestação já exige a existência de um ritual de 

hospitalidade, ou seja, é impossível separar a prestação de um serviço e a sua 

cobrança.  

Mesmo assim, questiona-se o fato de que esta hospitalidade, que exige um 

pagamento, vai muito ao contrário do que pregavam os conceitos básicos de 

hospitalidade da antiguidade, na qual esta deveria ser prestada de maneira 

desinteressada. Mas é possível observar outros pontos de vista, que podem ajudar a 

entender este fenômeno, quando, por exemplo, Camargo (2004, p. 46) diz que “na 

hospitalidade comercial, a hospitalidade propriamente dita acontece após o contrato, 

sendo que esse após deve ser entendido como “para além do” ou “tudo que se faz 

além do...” contrato”. Desta forma, é possível enxergar algo além, pois se admite a 

existência de uma “hospitalidade paga” ao mesmo tempo em que pode-se dizer que 

é possível manter os padrões da hospitalidade ao fazer algo que esteja além do 

então contrato comercial entre as duas partes envolvidas, a que “vende” a 

hospitalidade e a que “compra”.  

Ainda sobre a questão da troca ou em outra nomenclatura, da retribuição, 

presente nas primeiras histórias da hospitalidade, Lashley (2004) impõe que na 

hospitalidade comercial, tanto hóspede quanto anfitrião entram com um senso 

reduzido de obrigação e de reciprocidade.  



10 
 

Para o anfitrião, os motivos para ser hospitaleiro são basicamente não-
pertinentes: o desejo de suprir com exatidão a quantidade de hospitalidade 
que assegurará a satisfação do hóspede, o desejo de limitar o numero de 
reclamações e, esperançosamente, o desejo de gerar uma visita de retorno 
enquanto se apura o lucro. Para o hóspede, há pouco senso de obrigação 
mútua relativo ao contexto doméstico. Raras vezes o hóspede pressente 
que os papeis serão invertidos e que ele se tornará anfitrião em outra 
ocasião. A troca financeira isenta o hóspede da obrigação mútua e da 
lealdade. (LASHLEY, 2004 p. 19) 

Por fim, identifica-se que a diferenciação, ou seja, o que coloca a existência 

da hospitalidade comercial como possível e verdadeira é exatamente a relação entre 

ser um anfitrião comum e ser um anfitrião hospitaleiro, servindo algo além do 

esperado pelo hóspede. “Para ser eficaz, é preciso que o hóspede sinta que o 

anfitrião está sendo hospitaleiro por sentimentos de generosidade, pelo desejo de 

agradar e por ver a ele, hóspede, enquanto indivíduo” (LASHLEY, 2004 p. 21).  

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DE INDICADORES DE HOSPITALIDADE 

 

Após o breve relato da hospitalidade destacado nas seções anteriores, 

apresentam-se aqui os indicadores necessários para identificar se o aeroporto é um 

local hospitaleiro ou não. Neste momento, foi necessário definir o significado de 

acolhimento para a hospitalidade, assim como o significado das características 

necessárias para a existência de hospitalidade, segundo Grinover (2006), sejam elas 

acessibilidade, identidade e legibilidade. Para começar, Seydoux (1983 apud 

Grinover, 2006, p.32), por exemplo, define acolhimento como: 

O conjunto dos comportamentos, das políticas e das técnicas praticadas 
para ter bom êxito na aproximação do turista (hóspede), no sentido de uma 
relação humana de qualidade, com o objetivo de satisfazer sua curiosidade, 
suas necessidades, gostos e aspirações, na perspectiva de desenvolver um 
encontro de trocas, de modo a estimular o conhecimento, a tolerância e a 
compreensão entre os seres humanos. 

 
 Grinover (2007, p. 125), por sua vez, apresenta a ideia de que “a 

hospitalidade supõe a acolhida; é uma das leis superiores da humanidade, é uma lei 

universal. Acolher é permitir, sob certas condições, a inclusão do outro no próprio 

espaço”. Tal pensamento abre a visão para perceber que a hospitalidade sem o 

acolhimento, não existiria. Ainda em Grinover (2007), entende-se que alguns itens 

que fazem parte do acolhimento, como por exemplo, saudações de boas-vindas e 

boas doses de identificações e informações, criam uma atmosfera agradável e 
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fazem com que aquele momento não tenha um ar de insegurança e de 

estranhamento.  

Em relação ao acolhimento no campo do turismo e da hospitalidade 

comercial, Lashley (2004 p. 59), questiona “se a pessoa acolhe por dever, será que 

está sendo hospitaleira ou está simplesmente fazendo o que deve?” Assim, o autor 

questiona se toda a estrutura disposta e todas as pessoas que trabalham para 

receber estão ali porque devem estar. Desta forma, questiona-se, novamente: até 

que ponto este acolhimento, que pode ser teatral muitas vezes, traduz o verdadeiro 

sentido da hospitalidade? Por outro lado, Dias (2002, p.43) argumenta que todos os 

turistas são, de alguma forma, recebidos em todos os lugares e o que diferencia as 

experiências vividas por eles no sentido da hospitalidade é exatamente a forma 

como ocorreu o acolhimento, se houve segurança, conforto e bem-estar, termos que 

traduzem o verdadeiro sentimento de se sentir em casa.  

Apresentados os contrapontos, entende-se que há uma obrigação clara dos 

locais que recebem turistas em oferecer acolhimento acima do esperado para assim 

serem hospitaleiros, dispondo de artefatos que superem as expectativas e as 

necessidades de quem chega. Porém, toda essa obrigação não encerra o 

verdadeiro sentido da hospitalidade, já que o sentimento gerado nos turistas por este 

acolhimento é fator essencial na busca do seu bem-estar.  

Com a noção de como o acolhimento pode ser um indicador de hospitalidade, 

pode-se apresentar os três indicadores seguintes, definidos por Grinover (2006) 

como acessibilidade, legibilidade e identidade.  

O autor define acessibilidade dividindo-a em duas tipologias, tangível e 

intangível. Considera-se a acessibilidade tangível aquela ligada a todos os acessos 

físicos, relacionando meios de transporte, uso do solo e também o deslocamento de 

portadores de necessidades especiais. Por sua vez, a acessibilidade intangível leva 

em consideração o acesso a serviços básicos como saúde, segurança, educação. 

Para um melhor desenvolvimento do estudo, a definição de acessibilidade tangível 

será a utilizada.  

Legibilidade é definida como “a qualidade visual de uma cidade, de um 

território, examinada por meio de estudos da imagem mental que dela fazem, antes 

de qualquer outro, os seus habitantes.” (GRINOVER, 2006, p. 42). Interpreta-se esta 

definição para utilizá-la como um indicador de hospitalidade ao avaliar a qualidade 

da comunicação, por meio da sinalização, seja ela visual ou sonora. 
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 Ao citar o termo identidade, Grinover (2006) busca definir um local por meio 

de sua história e sua cultura, procurando elementos que o identifiquem no meio 

inserido. Desta forma, turistas podem entender a representatividade do todo por 

partes, históricas ou simbológicas. 

 Definidos e apresentados todos os indicadores necessários para a realização 

da pesquisa, abre-se a oportunidade de analisar brevemente a história do Aeroporto 

Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), local este que é o foco do estudo deste 

artigo. 

2 O AEROPORTO INTERNACIONAL ANTÔNIO CARLOS JOBIM 

 

A história do aeroporto tem início no século XX, exatamente no ano de 1923, 

quando o Governo Federal desapropriou terras da região do bairro do Galeão, na 

Ilha do Governador, para estabelecer o Centro de Aviação Naval do Rio de Janeiro, 

unidade da Marinha de Guerra. Posteriormente, esta unidade foi denominada Base 

de Aviação Naval do Rio de Janeiro, sediando a Escola de Aviação Naval até o ano 

de 1941, quando em 20 de janeiro daquele ano foi criado o Ministério da 

Aeronáutica1. Posteriormente, em 22 de maio do mesmo ano, ocorreu a 

incorporação das Forças de Aviação Militar (Exército) e Aviação Naval expressando 

o poder aéreo brasileiro com a titulação de Força Aérea Brasileira (FAB). 2 

            Com a criação da FAB, a Base de Aviação Naval foi extinta dando lugar a 

Base Aérea do Galeão (BAGL)3, que abrigou inicialmente a Escola de Especialistas 

da Aeronáutica. A base desempenhou também papel importante durante os anos da 

II Guerra Mundial, sediando o 4º Regimento de Aviação, composto pelo 3º Grupo de 

Bombardeio e o 2º Grupo de Patrulha. Em 22 de janeiro de 1948, a BAGL passou a 

ser subordinada pela hoje extinta Diretoria de Rotas Aéreas, sendo então importante 

base de apoio do Correio Aéreo Nacional.4 

Desde os primórdios da antiga aviação naval, houve o surgimento de 

hangares, oficinas, quartéis e a criação da primeira fábrica de aviões nacional no 

local, que produziu em série os primeiros modelos brasileiros, os Muniz 5, 7 e 9. 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.defesa.gov.br/index.php/noticias/18019-aeronautica-comemora-75-
anos-de-criacao> Acesso em: 14 abril 2016. 
2 Disponível em: <http://freepages.military.rootsweb.ancestry.com/~otranto/fab/historia_fab.htm> 
Acesso em: 14 abril 2016. 
3 Disponível em: <http://www.bagl.aer.mil.br/> Acesso em: 14 abril 2016. 
4  Disponível em: <http://www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/br/bagl.html>. Acesso em: 14 abril 2016. 
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Após isso, outras indústrias se instalaram na região, produzindo exemplares tanto 

civis como militares com contrato com entidades estrangeiras como a holandesa 

Fokker e a alemã Wulf. Dali também saíram os primeiros correios aéreos navais, em 

1935.5 E a partir dos anos da Segunda Guerra Mundial, a base do Galeão passou a 

receber voos internacionais, por meio de hidroaviões. Porém, não existia uma 

estação de passageiros, logo o acesso era precário. E foi assim até o dia 01 de 

fevereiro de 19526, quando o aeroporto ganhou um terminal de passageiros e uma 

pista de pouso para aeronaves com rodas, substituindo os antigos hidroaviões.  

Tal estrutura perdurou até o ano de 1977, quando foi inaugurado o atual 

terminal um de passageiros (TPS 1) em 20 de janeiro. Suas operações começaram 

de fato no dia 01 de fevereiro daquele ano, com um voo doméstico da Vasp. E o 

primeiro voo internacional a pousar ali ocorreu no dia 20 de abril, por meio da British 

Caledonian.  

Até o ano de 1992, muitas reformas foram feitas neste TPS 1, como a 

ampliação do terminal para o recebimento da estrutura demandada pelo evento ECO 

92. Nesta ampliação, o TPS 1 passou a ter capacidade para 7 milhões de 

passageiros/ano contra 6 milhões recebidos antes da reforma. Neste mesmo ano de 

1992, deu-se início a construção do segundo terminal de passageiros (TPS 2) que 

teve em seu projeto a meta de atender 8 milhões de passageiros/ano. Somando os 

dois terminais, o complexo aeroportuário do Galeão passaria a atender 15 milhões 

de passageiros por ano. E no dia 20 de julho de 1999, o TPS 2 foi enfim 

inaugurado.7 Também no ano de 1999, por meio de um decreto LEI Nº 9.778, DE 5 

DE JANEIRO8, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão passou a ser 

denominado Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos 

Jobim, uma homenagem ao compositor da música “Samba do Avião”.  

Entre os anos de 1999 e 2008, poucas mudanças ocorreram no Galeão. Os 

investimentos foram escassos, colocando o aeroporto num cenário pouco 

convidativo em termos de qualidade. A própria conclusão do TPS 2 só se deu neste 

ano de 2008 e a nova área de embarque internacional só foi aberta em 2010. Estava 

claro que o tratamento dado pela Infraero e pelo Governo Federal a um dos maiores 

                                                           
5 Disponível em: <https://portogente.com.br/portopedia/79487-aeroporto-de-galeao>. Acesso em 17 
maio 2016. 
6 Disponível em: <http://www.riogaleao.com/institucional/o-aeroporto/>. Acesso em: 17 maio 2016. 
7 Disponível em: <http://www.riogaleao.com/institucional/o-aeroporto/>. Acesso em 17 maio 2016. 
8 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9778.htm>. Acesso em: 17 maio 2016. 
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e mais importantes aeroportos do Brasil não era suficiente, pois diversas críticas 

eram direcionadas ao aeroporto a cada avaliação feita por usuários.  

Sob pressão pelos resultados encontrados na má administração do aeroporto 

por meio da INFRAERO, o Governo Federal decidiu realizar em 22 de novembro de 

2013 um leilão9 para passar a administração do aeroporto para uma concessão 

público-privada. E o consórcio vencedor foi o “Aeroportos do Futuro” – futuramente 

denominado RIOGaleão - formado pelas empresas Odebrecht Transport e Changi 

Airports International, que passaram a deter 51% de participação e a INFRAERO 

permaneceu no consórcio com 49% de participação (RIOGaleão, 2016). Após 

assinado o contrato de concessão, os primeiros meses de 2014 foram destinados ao 

estágio de preparação da transferência da administração e nos meses de junho e 

julho ocorreu a transição, quando a INFRAERO continuou a executar todas as suas 

atividades, mas com assistência da RIOGaleão, que finalmente assumiu a operação 

total em agosto de 2014. 

No contrato de concessão, previsto para durar 25 anos, no mínimo, a 

RIOGaleão fica responsável por operar, ampliar e fazer toda a manutenção 

necessária no complexo aeroportuário, investindo R$5 bilhões no total, sendo R$2 

bilhões já investidos até este ano de 2016, devido aos Jogos Olímpicos. No pacote 

de investimento, o ponto principal estava na construção do novo píer de embarque e 

desembarque, com 100.000 m² de área, disponibilizando mais 26 pontes de 

embarque. Outras intervenções iniciais foram a substituição das outras 32 pontes de 

embarque já existentes, a construção de um edifício garagem com mais 2.700 

vagas, a reestruturação do sistema de sinalização, a melhora no sistema de ar 

condicionado, a implementação de novos balcões de imigração, novos elevadores e 

esteiras rolantes, melhora do sistema de segurança e do sistema elétrico, entre 

outras melhorias.10  

2.1 O COMPLEXO AEROPORTUÁRIO 

 

O Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) atualmente conta 

com dois terminais de passageiros e mais um píer de embarque e desembarque, 

além de um terminal de cargas.  

                                                           
9 Disponível em: <http://receitafederal.net.br/leilao-receita-federal-galeao-rj/> Acesso em: 20 maio 
2016. 
10 Disponível em: <http://www.riogaleao.com/institucional/sobre-o-riogaleao/>. Acesso em: 20 maio 
2016. 
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O Galeão tem o título de maior aeroporto do Brasil, com 1.900 hectares de 

sítio aeroportuário e, considerando a área total do aeroporto, possui 280 mil m², 

onde caberiam 39 campos de futebol. Possui também a maior pista de pouso e 

decolagem do país, com 4.000 metros de extensão.11 A outra pista disponível tem 

3.180 metros de extensão. 

Atualmente o Galeão emprega 23 mil pessoas na sua comunidade 

aeroportuária e tem uma capacidade de 30 milhões de passageiros anuais. No ano 

de 2015, seu fluxo foi de 17 milhões, sendo 45 mil por dia, o que o tornou o 2º 

aeroporto internacional mais movimentado do país, perdendo apenas para o 

aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. E a projeção para o ano de 

2039 é de ter uma capacidade de 80 milhões de passageiros12. 

Os dois terminais juntos abrigam 213 balcões de check-in, que atendem a 26 

companhias aéreas, sendo 5 nacionais e 21 internacionais. Somando os dois 

terminais e o novo píer sul, há 58 pontes de embarque que atendem a um 

movimento diário de 400 aeronaves.  

Após as recentes mudanças promovidas pela RIOGaleão a área comercial 

total passou de 4.000 m² para 21.500 m², a área de free shop passou de 3.000 m² 

para 8.000 m² e o novo terminal garagem possibilitou um acréscimo de 2.700 vagas 

e agora o aeroporto oferece um total de 5.211 vagas.  

 Em termos de serviços, segundo a RIOGaleão, o Galeão oferece aos seus 

usuários no terminal 1 (TPS 1) dois balcões de informação, localizados no primeiro e 

no segundo andares, que ainda possibilitam o empréstimo de cadeiras de roda para 

portadores de necessidades especiais, 5 agências bancárias localizadas no terceiro 

andar, caixas eletrônicos 24 horas disponíveis no terceiro andar, um centro 

ecumênico no terceiro andar, uma agência dos correios no primeiro andar, uma 

farmácia no terceiro andar, um fraldário no segundo andar, duas agências de câmbio 

no primeiro andar, 4 balcões de agências locadoras de automóveis no primeiro 

andar, uma agência lotérica no terceiro andar, um posto da Polícia Federal no 

terceiro andar, um posto de atendimento ao imigrante no primeiro andar, um hotel no 

terceiro andar, um balcão da Riotur no primeiro andar, 4 balcões de táxi no primeiro 

                                                           
11 Disponível em: <http://www.riogaleao.com/institucional/numeros-do-aeroporto/> Acesso em: 20 
maio 2016. 
12 Disponível em: http://www.riogaleao.com/institucional/numeros-do-aeroporto/> Acesso em: 21 maio 
2016. 
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andar e um salão de cabelereiros no terceiro andar. Além de uma praça de 

alimentação e diversas lojas de suvenires.  

Ainda segundo a RIOGaleão, no terminal 2 (TPS 2), há um balcão de 

achados e perdidos no terceiro andar, um espaço da ANAC (Agência Nacional de 

Aviação Civil) no primeiro andar, um espaço da Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) no primeiro andar, dois balcões de informações no primeiro e no 

terceiro andares, uma agência de turismo no primeiro andar, caixas eletrônicos 24 

horas no terceiro andar, uma farmácia no terceiro andar, dois fraldários no terceiro 

andar, sendo um no setor de embarque nacional e outro no embarque internacional, 

um fraldário no primeiro andar, 5 balcões de agências locadoras de veículos no 

primeiro andar, uma agência do Ministério da Agricultura no primeiro andar, um 

posto da Receita Federal no primeiro andar, um balcão da Riotur no primeiro andar, 

duas casas de câmbio no primeiro e no terceiro andares e três balcões de táxi. Além 

de uma praça de alimentação e diversas lojas de suvenires.  

3 DEFININDO O UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 Como metodologia para este artigo, seguiu-se a linha da pesquisa qualitativa 

que, segundo Gil (1999), tem o objetivo de compreender os fenômenos e atribuir 

significados a partir da coleta de dados direto do ambiente da pesquisa, sendo o 

pesquisador o instrumento chave. A pesquisa também teve um caráter exploratório, 

pois de acordo com Gil (1999) esta proporciona maior familiaridade com o problema, 

procurando aprimorar ideias. Para o desenvolvimento do artigo, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, com o objetivo de conhecer o que já se sabe sobre o tema, 

abrindo um diálogo com os conceitos definidos por diversos autores, o que ajuda a 

atingir os objetivos da pesquisa (Minayo, 1994). Por fim, fez-se necessário uma 

pesquisa de campo, que adotou a técnica de observação participante, a qual 

possibilitou ao pesquisador um contato direto com o objeto estudado. Segundo 

Minayo (1994, p. 59), “a importância desta técnica reside no fato de podermos captar 

uma variedade de situações e fenômenos que não são obtidos por meio de 

perguntas, ou seja, quando observados diretamente na realidade, as pessoas, o 

ambiente e todo o contexto, transmitem o que existe de mais imponderável e 

evasivo na vida real.” Como complemento, utilizou-se o diário de campo, o qual 

auxiliou no registro de dados ao permitir que o pesquisador pudesse fazer anotações 
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sobre suas percepções e observações em tempo real, e as fotografias, como 

registro visual de tudo o que se tornou importante para a pesquisa. 

 É importante dizer também que a pesquisa de campo, seguindo a 

metodologia indicada acima, ocorreu em três etapas. A primeira, no período pré-

olímpico, com quatro visitas que tiveram o objetivo de avaliar a situação da chegada 

da família olímpica13 ao Rio; a segunda, no dia após o encerramento dos Jogos 

Olímpicos, com o objetivo de acompanhar o movimento de saída da família olímpica 

da cidade; e a terceira etapa, que se deu também após o fim dos jogos, quando o 

pesquisador pode enfim testar o aeroporto como usuário em viagem, passando por 

todos os processos de embarque e desembarque.    

4 ANÁLISE DA PESQUISA SOBRE A HOSPITALIDADE NO 

AEROPORTO  
 

 Nesta seção, o pesquisador apresenta os resultados encontrados durante a 

pesquisa de campo, analisando-os ao mesmo tempo com a teoria encontrada na 

pesquisa bibliográfica. A avaliação da hospitalidade no aeroporto durante este 

período levou em consideração os indicadores apresentados e descritos nas seções 

anteriores, sejam eles: acessibilidade, legibilidade, identidade e acolhimento. 

4.1 ACESSIBILIDADE  

 

 Como já destacado na seção “Indicadores de Hospitalidade”, trata-se aqui da 

acessibilidade tangível, a qual Grinover (2007) define como a disponibilidade de 

sistema de transporte público, infraestrutura viária no deslocamento até um 

determinado local e ao acesso aos serviços dentro de um determinado espaço.  

 Seguindo esta definição, começamos a avaliação destacando que o aeroporto 

localiza-se no bairro da Ilha do Governador, conforme pode ser visto na figura 

abaixo. Seu acesso viário se dá unicamente pela Avenida Vinte de Janeiro, que traz 

este nome da data de inauguração do aeroporto. Quem mora no mesmo bairro do 

aeroporto conta apenas com um acesso, diretamente pela Estrada do Galeão. Mas 

para quem está no lado do continente, é necessário atravessar uma das três pontes 

que existem atualmente para fazer a ligação entre a ilha e o continente. E a única 

                                                           
13 Família Olímpica: Termo utilizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pela grande mídia para 
identificar os participantes dos Jogos Olímpicos de 2016.  
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que se liga diretamente à Avenida Vinte de Janeiro é a ponte exclusiva para o Bus 

Rapid Transit sistema de ônibus conhecido como BRT. As outras duas, destinadas 

aos demais veículos, dão acesso primeiramente à Estrada do Galeão e esta, por 

meio de duas agulhas viárias, direcionam o fluxo interessado no aeroporto para a 

Avenida Vinte de Janeiro. O caminho inverso, de saída do aeroporto, ocorre da 

mesma forma, apenas com a adição de um caminho que liga diretamente a Estrada 

do Galeão à Linha Vermelha em direção à Baixada Fluminense, sem necessidade 

de ponte.  

Figura 1 – Mapa de localização do Aeroporto Internacional Antônio Carlos 

Jobim 

 

                Fonte: Google Maps, 2016. 

 O pesquisador, por morar no bairro da Ilha do Governador, não teve 

problemas durante o acesso ao aeroporto nos dias visitados. E, como anotado em 

seu diário de campo, durante o período olímpico não ocorreu nenhuma dificuldade 
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de acesso viário ao aeroporto. Destaca-se apenas um histórico recorrente de 

situações como acidentes e blitz policiais que prejudicaram o acesso em diversos 

dias no passado e que podem ter servido de alerta para as autoridades planejarem a 

operação de trânsito realizada durante os Jogos.  

 Com relação aos transportes públicos disponibilizados no aeroporto, destaca-

se o BRT, que foi planejado com o objetivo de atender a demanda durante a Copa 

do Mundo de 2014 e, agora, os Jogos Olímpicos. Considerado como transporte de 

massa pelo Governo14, para atender grande capacidade de público, o BRT não é 

unanimidade entre os cariocas. Em comparação com os grandes aeroportos do 

mundo, ficou clara a falta de um transporte como metrô ou trem para a ligação entre 

o aeroporto e os grandes centros urbanos da cidade. Porém, por questões 

orçamentárias e políticas, o BRT foi o meio de transporte escolhido e há de se 

avaliar seus pontos positivos e negativos. O aeroporto conta com duas estações, 

uma em cada terminal, no andar de desembarque que atendem a apenas uma linha 

denominada “Semidireto Galeão – Alvorada”. Esta linha faz a ligação entre o 

aeroporto e o terminal Alvorada, na Barra da Tijuca e durante seu percurso, faz 

parada em três estações cruciais: o terminal do Fundão viabiliza a integração com 

mais duas linhas de BRT (Parador Fundão – Madureira; Expresso Fundão – 

Alvorada); a estação de Vicente de Carvalho, que possibilita fazer integração com a 

Linha 2 do Metrô; e a estação Madureira Manaceia, na qual é possível fazer 

integração com os trens da Supervia, pelos ramais de Deodoro, Santa Cruz e Japeri. 

 Durante os dias de pesquisa, o pesquisador utilizou o BRT para testar o 

serviço prestado durante o período olímpico e observou que houve uma 

preocupação em colocar funcionários para orientar o público com possíveis dúvidas, 

ao contrário do que ocorre normalmente nas estações, onde apenas há um ou dois 

seguranças. Além disso, houve a colocação de mapas informativos sobre a rede de 

transporte da cidade e todos os serviços de integração disponíveis, com as 

respectivas durações dos trajetos. O serviço disponível no aeroporto contou com 

ônibus saindo a cada 15 minutos, porém, o tempo deveria ser menor, visto que em 

horários de grande movimento, as estações ficavam lotadas, assim como os ônibus, 

dificultando o deslocamento de pessoas com malas. Em diário de campo, o 

                                                           
14 Disponível em: <http://extra.globo.com/noticias/mobilidade-urbana/brt-deve-se-tornar-principal-
meio-de-transporte-de-massa-do-rio-em-2016-com-14-milhao-de-passageiros-por-dia-
16669903.html> Acesso em: 10 set. 2016. 
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pesquisador descreveu o sentimento de uma senhora que chegava na cidade pelo 

aeroporto e, ao acessar a estação do BRT lotada, perguntava ao funcionário se não 

teria outra opção mais confortável de deslocamento até a estação de metrô. O 

funcionário, por sua vez, disse que a senhora poderia aguardar mais 15 minutos, até 

que o próximo ônibus vazio chegasse ou então que ela pegasse um táxi, opção 

descartada prontamente por ela, por ser caro demais. De fato, após 15 minutos de 

espera, a senhora, assim como o pesquisador, conseguiu embarcar em um ônibus 

vazio, dando sequência a sua chegada à cidade do Rio de Janeiro. Esse fato mostra 

que se o intervalo fosse diminuído para metade do tempo, pelo menos em horários 

de pico, haveria um maior conforto para quem já está cansado, após uma longa 

viagem ou até mesmo, uma longa jornada de trabalho, já que funcionários também 

faziam uso do serviço. 

As demais opções de transporte público disponíveis eram as linhas de ônibus 

municipais (linhas 915, 922, 924 e 925), que faziam a ligação do aeroporto aos 

bairros de Bonsucesso e interior da Ilha do Governador e uma única linha 

intermunicipal (760D), que ligava o aeroporto ao município de Niterói. Todas elas, 

durante o período olímpico, tiveram seu embarque e desembarque sendo realizados 

exclusivamente pelo terminal 1. Tal atitude foi pouco divulgada e causou confusão e 

irritação por parte de alguns passageiros que se localizavam no terminal 2 e eram 

obrigados a caminhar até o terminal 1, trajeto que dura por volta de 8 minutos, para 

conseguir embarcar em um dos ônibus. Mas como não havia espaço suficiente para 

atender todos os ônibus públicos e os ônibus de transporte exclusivos da família 

olímpica no terminal 2, esta foi a melhor solução encontrada pela concessionária 

para aliviar o fluxo de trânsito que chegava ao terminal. Havia também as linhas 

executivas (2018, 2101, 2145, 2918) que faziam a ligação entre o aeroporto do 

Galeão e o aeroporto Santos Dumont, no centro da Cidade e entre o aeroporto do 

Galeão e o terminal Alvorada, servindo então como um serviço opcional ao BRT, 

porém com um preço bem mais alto. Estas linhas executivas mantiveram seu ponto 

no terminal 2, por ocuparem pouco espaço. Ao citar os táxis, destaca-se que estes 

funcionaram por meio das cooperativas e disponibilizavam o pagamento pelo 

taxímetro ou tabelado. Não foram encontrados problemas na operação dos táxis 

durante o período observado pelo pesquisador.  

 Em relação à família olímpica, um esquema especial com ônibus exclusivos 

foi disponibilizado. No período pré-olímpico, eles ficavam estacionados logo em 
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frente ao portão de desembarque internacional, facilitando o rápido deslocamento 

das delegações. Possuíam acesso direto às vias exclusivas do BRT e às faixas 

exclusivas nas vias expressas, o que lhes dava total liberdade de fugir de possíveis 

engarrafamentos. No diário de campo, o pesquisador apenas pode constatar que no 

dia seguinte ao fim da Olimpíada, quando a grande maioria das delegações deixava 

o Rio, cerca de 80 mil pessoas passaram pelo Galeão15, houve um excesso de 

ônibus na área de embarque. Porém, agentes de trânsito estavam no local e 

nenhum grande problema foi notado.  

 Por fim, sobre toda a acessibilidade viária e de transporte, foi possível 

destacar que tudo funcionou sem maiores problemas. Porém, ficou claro que seria 

interessante a existência de um transporte como metrô ou trem na ligação entre o 

aeroporto e o centro da cidade, pois este trajeto fica dependente de muitas 

baldeações ou de altas tarifas.  

 Agora, para tratar da acessibilidade interna do complexo aeroportuário, 

precisa-se estabelecer o que se esperava encontrar e o que realmente foi 

encontrado. Devido à falta de espaço neste artigo para desenvolver uma análise das 

leis existentes sobre acessibilidade, pretende-se apenas seguir as definições do 

autor Lúcio Grinover e as interpretações do pesquisador sobre tudo que foi estudado 

durante sua vida acadêmica. Portanto, se esperava encontrar um ambiente que 

fosse satisfatoriamente acessível aos portadores de necessidades especiais, ou 

como o ambiente do aeroporto pede, passageiros com necessidade de atendimento 

especial (PNAEs) e incluindo-se também funcionários com necessidades especiais, 

destacando-se as necessidades visuais, físicas e auditivas.  

 De uma forma geral, pode-se dizer que a privatização do aeroporto e a 

própria responsabilidade de ser o aeroporto oficial dos Jogos Olímpicos trouxeram 

muitas vantagens para esta área de acessibilidade. Significativos investimentos 

foram feitos para garantir que todos fossem bem recebidos e, claro, neste ponto, 

estavam incluídos os passageiros com necessidades especiais. Para validar 

tamanho investimento, a concessionária em conjunto com o Comitê Rio 2016, a 

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Secretaria de Aviação Civil (SAC) e o 

                                                           
15 Disponível em:  <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/com-
recorde-de-passageiros-galeao-registra-longas-filas-apos-olimpiada.html> Acesso em: 11 set. 2016. 
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Ministério da Justiça e Cidadania, realizou uma série de testes e simulados16 com o 

objetivo de assegurar que toda a sua estrutura estava pronta. Todos os processos 

de embarque e desembarque foram avaliados, buscando sempre um serviço que 

visava a humanização do atendimento e não só a sua realização básica. Todos os 

simulados foram realizados com sucesso e os resultados foram positivos, com 

destaque para a capacitação dos funcionários do aeroporto. Mesmo sabendo dos 

resultados positivos dos simulados, o pesquisador decidiu seguir sua metodologia e 

foi a campo conferir a acessibilidade do aeroporto, com os detalhes observados 

sendo anotados em diário de campo e descritos a seguir. 

 De início, é importante destacar que os dois terminais foram construídos em 

épocas diferentes e com normas diferentes e, mesmo com o terminal 1 sendo 

subutilizado no período olímpico, ele deveria dispor dos mesmos atributos do 

terminal 2, já que era necessário um padrão de acessibilidade para atender bem a 

todos os que chegavam. Nota-se então que ambos os terminais contavam com 

elevadores em funcionamento, com botões à altura de cadeiras de roda, barras de 

apoio; piso tátil por todo o complexo, porém, em certos locais, por causa da 

realocação de estruturas, os pisos táteis terminavam em locais vazios, ou seja, não 

havia a continuidade adequada; escadas bem delimitadas, corrimãos adequados e 

com aplicação de adesivos antiderrapantes; as bancadas dos postos de informação 

tinham rebaixamento para cadeirantes e os funcionários possuíam domínio da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), havendo apenas a falta de material em braile 

no local; porém, como compensação, a concessionária disponibilizou 15 mapas 

táteis em braile e com dispositivos sonoros como o da foto abaixo, para auxiliar os 

deficientes visuais a se localizarem dentro do complexo aeroportuário; sobre os 

banheiros, todos possuíam unidades à parte para portadores de necessidades 

especiais totalmente adaptados e prontos para uso; na parte do píer sul, por ser de 

grande extensão, havia carrinhos elétricos para auxiliar as pessoas que necessitam 

de ajuda e, além deles, havia muitas esteiras rolantes que também eram úteis e 

funcionais neste caso. Um problema envolvendo a acessibilidade do aeroporto que o 

pesquisador observou foi com relação às lojas, que muitas vezes não estavam aptas 

a receber os passageiros com necessidade de atendimento especial, não dispondo 

de bancadas rebaixadas, pisos táteis, entre outros detalhes. Mesmo assim, durante 

                                                           
16 Disponível em: <http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/noticias/simulado-testa-acessibilidade-no-

aeroporto-do-galeao> Acesso em: 11 set. 2016. 
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todos os dias de pesquisa de campo, o pesquisador não presenciou nenhuma 

situação de dificuldade envolvendo pessoas com necessidades especiais, o que 

talvez confirme os simulados com resultados positivos realizados pela 

concessionária.  

Figura 2 – Mapa do aeroporto em braile 

 

Fonte: Facebook RIOGaleão, 201617. 

   

4.2 LEGIBILIDADE 

 

 Após leitura sobre os estudos de Grinover (2007), destaca-se que a 

legibilidade vai indicar como as partes de um determinado local podem ser 

identificadas e organizadas de forma coerente por quem observa o mesmo local 

como um todo. Dentro de um ambiente como um aeroporto, as pessoas precisam se 

localizar com facilidade e seguir direções que permitam encurtar as distâncias. Neste 

caso, os objetos de avaliação dentro do complexo aeroportuário foram as 

sinalizações, sejam elas físicas, visuais ou sonoras. 

 Ao iniciar esta subseção, é preciso destacar as grandes diferenças 

encontradas entre a legibilidade dos dois terminais. A atual concessionária do 

aeroporto realizou a substituição de toda a sinalização visual do terminal 2, para 

seguir o padrão encontrado na construção mais nova, o píer sul, porém ignorou o 

                                                           
17 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/RIOgaleao/photos/a.1450565018556852.1073741828.144632767898058
6/1805688379711179/?type=3>. Acesso em: 12 set. 2016. 
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terminal 1 ao deixá-lo com a antiga e pouco agradável sinalização que existia desde 

a sua inauguração. Tal atitude demonstrou claro interesse em agradar apenas os 

usuários internacionais, visto que, em teoria, eles só fariam uso do terminal 2 e do 

píer sul. A grande diferença só pode ser notada por esses usuários internacionais no 

dia em que a família olímpica deixou o Rio, pois algumas companhias aéreas foram 

obrigadas a realizar seu check-in no terminal 1, por falta de espaço no terminal 2. O 

que importa dizer é que independentemente do futuro do terminal 1, a sinalização 

visual deveria ser padronizada em todo o aeroporto, visto que os dois terminais são 

interligados e disponibilizam serviços em função partilhada, como um hotel, por 

exemplo. A diferença entre as sinalizações dos terminais possivelmente foi um 

problema de legibilidade.  

 Diante de tais diferenças e, sem excluir a importância do terminal 1, a 

proposta do artigo ficou em analisar as características encontradas em cada 

terminal, com a intenção real de avaliar se a legibilidade encontrada em cada um 

deles foi suficiente para declarar o ambiente como hospitaleiro. 

 Partindo do terminal 1, destaca-se a já comentada situação acima, da 

sinalização visual antiga. É possível dizer que essa sinalização foi funcional e 

suficiente para indicar os caminhos básicos. Mas a aparência antiga, suas formas e 

simbologias defasadas não trouxeram nenhuma sensação agradável ao olhar de 

quem passou por elas. Para completar, existiam muitas sinalizações improvisadas, 

com banners em locais estratégicos, porém sem o cuidado visual necessário. 

Próximo ao corredor que conecta os dois terminais havia um painel eletrônico que 

oferecia o mapa do aeroporto e demais informações, porém este mesmo painel não 

foi encontrado novamente no terminal 1, restando apenas outros mapas táteis, como 

os descritos acima em acessibilidade. Sobre os painéis dos voos, havia uma grande 

quantidade deles, com boa qualidade de informação. 

 No terminal 2, foco total das operações durante o período olímpico, o cuidado 

com a sinalização era evidente. O novo modelo instalado, que acompanhava o 

modelo do píer sul, além de ser funcional e objetivo, apresentava um padrão 

internacional de cores, símbolos e legendas. Pode-se dizer que a falta do idioma 

espanhol nas legendas seja sentida, porém, a grande maioria dos aeroportos mundo 

afora adota apenas a língua local e o inglês, o que não identificou uma falha grave. 

Os painéis dos voos eram claros e em boa quantidade, alguns gigantes, facilitando 

bastante a visão dos passageiros. Havia mapas dos terminais e banners 
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informativos em todos os pisos e, algo interessante notado após o portão de 

embarque, era a presença de painéis que informavam o tempo de caminhada até o 

embarque na aeronave. O que se notou nos dias da pesquisa foi a baixa utilização 

do sistema de som do aeroporto nas áreas comuns, sendo mais presente nas áreas 

restritas de embarque.  

 Abaixo são apresentados os dois modelos de sinalização que foram 

encontrados no aeroporto durante o período da pesquisa, exemplificando a clara 

diferença comentada acima. 

Figura 3 – Modelo de sinalização encontrado no terminal 2 e no píer sul 

   

Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

Figura 4 – Modelo de sinalização encontrado no terminal 1 

 

Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 O estacionamento indicado durante o período olímpico foi o novo edifício 

garagem, construído acima do já existente estacionamento do terminal 2. Nele foi 
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instalado o sistema de sinalização de vagas disponíveis, o que facilitou demais, pois 

diminuiu o tempo gasto na procura por vagas. Uma falha encontrada e que foi 

anotada em diário de campo foi a falta de sinalização constante que indicasse as 

rampas de saída do estacionamento. Em alguns momentos o pesquisador se 

encontrava perdido, rodando “às cegas”, em busca do caminho para a saída. A 

sinalização de saída só era localizada bem próxima à rampa. Para quem visitou o 

aeroporto pela primeira vez usando seu próprio carro e não tinha familiaridade com o 

local, esta situação talvez tenha sido um desconforto. 

 Portanto, na visão do pesquisador, a legibilidade encontrada no terminal 1 

não trouxe um sentimento de hospitalidade, pelos motivos descritos acima enquanto 

a legibilidade do terminal 2 foi satisfatória e trouxe a sensação de hospitalidade que 

faltou no terminal 1. Deste modo, é possível dizer que o aeroporto pecou no quesito 

legibilidade por não proporcionar um padrão aos seus usuários.  

 Após o fim da pesquisa, registra-se que grande parte da área pública do 

terminal 1 foi desativada e tal fato acaba por justificar a atitude da concessionária 

RIOGaleão em não realizar a troca das sinalizações deste terminal, visto que seria 

um gasto fadado ao desuso em tão pouco tempo.18 

 

4.3 IDENTIDADE 

 

 Neste indicador, foi proposto identificar pontos no aeroporto que remetiam à 

sua história e a da cidade do Rio de Janeiro.  

 Ao interpretar os estudos de Grinover (2007), nota-se que a identidade como 

fator de hospitalidade busca estabelecer características que permitam a uma 

determinada pessoa, identificar um local por meio de seu passado, possibilitando 

referenciar sua cultura e suas memórias. Ao chegar a um local pela primeira vez, 

pessoas tendem a procurar algo com o que possam se familiarizar e, neste ponto, a 

identidade deste local se faz necessária, pois vai possibilitar a ligação do que se 

sabe sobre o local por visões prévias ao que se encontra naquele momento, dando 

uma sensação de encontro ao indivíduo com o ambiente, despertando assim bons 

sentimentos. 

                                                           
18 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/terminal-1-do-galeao-sera-desativado-no-mes-que-vem-

20358313> Acesso em: 26 out. 2016. 
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 Como identidade máxima, era preciso que o ambiente do aeroporto 

demonstrasse a imagem do Rio de Janeiro, ainda mais no período onde a cidade é o 

centro do mundo, para que pudesse despertar desde o primeiro momento o espírito 

olímpico nos atletas, principalmente. Sobre este aspecto, o aeroporto dispôs de uma 

estrutura muito interessante de imagens e frases do Rio de Janeiro, desde o 

momento do desembarque. Adesivos em vidros, em estruturas de futuras lojas e nas 

portas apresentavam um pouco da cultura local, envolvendo a família olímpica. Na 

visão do pesquisador, uma imagem que lhe chamou a atenção negativamente foi a 

presença de um outdoor grande na área de desembarque doméstico que remetia à 

China. Neste caso, talvez uma melhor localização para tal painel fosse o ideal, já 

que o anúncio gera renda à concessionária e sua presença talvez se justifique por 

causa disso. Outra fonte de identidade foi a presença de itens representativos do Rio 

de Janeiro, como miniaturas do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar nas lojas do 

aeroporto. E na área de embarque internacional havia também um painel com as 

imagens do Sambódromo, do Cristo Redentor, da orla de Copacabana e de uma 

arara azul para fotos.  

 Com relação ao nome do aeroporto, foi encontrada uma menção ao 

homenageado compositor e cantor Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, Tom 

Jobim, pela presença das placas apresentadas abaixo, uma com um trecho da 

música “Samba do Avião” de sua autoria e a outra com a descrição da lei que 

nomeou o aeroporto com seu nome.  

 

Figura 5 e 6 – Placas de homenagem a Tom Jobim. 

     

Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 Outra fonte de identidade presente no aeroporto, mas que não é muito 

conhecida e visível é a titulação do Galeão como um Aeroporto da Paz Sri Chinmoy, 
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titulação essa de 21 de junho de 2012. Sri Chinmoy19 foi um filósofo indiano e 

professor espiritual que é, atualmente, símbolo da paz internacional e da 

humanidade. Em um painel no conector dos terminais destaca-se que o aeroporto, 

como porta de entrada proeminente da América do Sul, incorpora o dinamismo 

vibrante e o progresso da nação, sendo auxiliar da paz e do silencio interior, assim 

como um avião em voo. A mensagem tem o objetivo de oferecer paz e amizade a 

todos os viajantes que por ali passam. 

 Diante dessas observações, o pesquisador acredita que o aeroporto do 

Galeão conseguiu fazer com que o indicador de Identidade fosse satisfatório. Pois 

quando Grinover (2007) diz que a identidade de um local é o passado vivido ali ao 

mesmo tempo em que o futuro é desejado, ele indica que o ambiente deve promover 

a sua história sem deixar de visualizar o futuro. Neste caso, ao trazer os elementos 

encontrados na pesquisa, o aeroporto destacou sua história e valorizou a cidade do 

Rio de Janeiro que, para aqueles que chegavam ali pela primeira vez, ainda se 

apresentava como um futuro a ser desbravado.  

 

4.4 ACOLHIMENTO 

 

 A pesquisa de campo para analisar este indicador seguiu a divisão das três 

etapas descritas na seção Metodologia. Isto porque o pesquisador avaliou 

prioritariamente a primeira etapa, no período anterior ao início da Olimpíada, que 

significava o primeiro contato da família olímpica com o aeroporto, momento este em 

que o acolhimento deveria ser mais destacado. Na segunda etapa, apesar de ser um 

momento de despedida, o aeroporto também necessitou promover o acolhimento de 

seus passageiros, principalmente como forma de amenizar a grande quantidade de 

pessoas que transitou naquele dia, mais do que o dobro da capacidade diária normal 

do aeroporto e, na terceira etapa, o pesquisador teve a possibilidade de observar 

como se deu o acolhimento durante todos os processos, desde o embarque até o 

desembarque.  

 Durante o período pré-olímpico foi possível observar que havia uma estrutura 

especial direcionada à família olímpica, desde a área restrita de restituição de 

bagagens, até a passagem pela imigração e uma saída especial e exclusiva pelo 

                                                           
19 Disponível em: <http://www.srichinmoy.org/portugues> Acesso em: 18 set. 2016. 
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portão de desembarque. Todos os demais passageiros tinham um caminho 

delimitado por grades, que os separavam dos atletas. Na recepção, voluntários da 

Rio 2016 trabalharam conjuntamente aos funcionários do aeroporto, encaminhando 

os integrantes da família olímpica diretamente aos ônibus para eles destinados. Na 

primeira visita, o pesquisador pode observar alguns problemas, como a existência 

de uma grande obra no andar do desembarque, que ocasionava num barulho 

incessante e constrangedor a quem chegava e, além disso, havia uma equipe de 

operários desmontando balcões inutilizados logo na saída da área restrita. Tais fatos 

indicam uma falta de planejamento, que deveria ter sido feito para terminar 

completamente as obras antes da chegada do grande público. A consequência foi 

desagradável, pois ninguém espera e deseja chegar na cidade olímpica e dar de 

cara com obras no aeroporto. Outro problema encontrado foi o excesso de 

empresas receptivas que se aglomeravam na saída, atrapalhando o fluxo – já 

pequeno por causa das grades – de quem saía da sala de desembarque. Nas outras 

visitas feitas no período pré-olímpico, tais situações já tinham sido controladas e a 

recepção era muito mais agradável, agora sim, passando uma imagem de 

acolhimento hospitaleiro. 

 Alguns dos destaques positivos anotados no diário de campo foram a 

presença do balcão da Visit.Rio20, com muitos funcionários e materiais gráficos de 

qualidade com informações variadas sobre o Rio de Janeiro, além dos balcões de 

informação tradicionais do aeroporto, que estavam bem sinalizados e do espaço 

chamado Welcome Center, que possui duas espreguiçadeiras no formato do pão de 

açúcar e acesso à internet por meio de computadores;  a presença de militares das 

Forças Armadas, passou um ar de segurança; a limpeza muito caprichada; a 

presença de Food Trucks na área de desembarque, promovendo a possibilidade de 

quem chega se alimentar rapidamente antes de deixar o aeroporto; e a colocação de 

itens que remetem à Olimpíada para a interação do público por meio de fotos, como 

a imagem a seguir mostra.  

 

 

 

 

                                                           
20 Guia oficial da cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://visit.rio/> Acesso em: 20 set. 2016. 
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Figura 7 – Arcos Olímpicos e frase interativa para o público 

 

Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 Na segunda etapa da pesquisa de campo, realizada no dia 22 de agosto de 

2016, dia em que a família olímpica deixou a cidade do Rio de Janeiro, a percepção 

do acolhimento estava em garantir que todos os passageiros e visitantes pudessem 

se sentir confortáveis, mesmo com o excesso de pessoas que transitavam pelo 

aeroporto. Atuando para isso, a concessionária, em parceria com a Rio 2016, 

montou um “mini aeroporto” dentro da Vila Olímpica, onde todos poderiam realizar o 

check-in remoto e o despacho das bagagens, para facilitar a operação dentro do 

aeroporto.21 Além deste serviço, restrito à família olímpica, foi realizada uma 

campanha pública incentivando os passageiros a chegarem ao aeroporto com uma 

antecedência maior do que a comum. Desta forma, foi registrado o maior movimento 

diário da história do Galeão, com mais de 80 mil pessoas. O pesquisador passou 

boa parte deste dia no local e fez diversas observações com relação ao acolhimento 

em seu diário de campo. Destaca-se a presença de mais Food Trucks, como forma 

de ampliar as opções disponíveis nas praças de alimentação do aeroporto e a 

presença de atrações musicais e culturais, como forma de entreter o público, que 

passou mais tempo no aeroporto do que o comum. Tal atitude vai de encontro aos 

tempos e espaços da hospitalidade descritos por Camargo (2004) e expostos na 

seção Domínios da Hospitalidade, mostrando que alimentar e entreter são artifícios 

importantes na promoção de um ambiente hospitaleiro e acolhedor. Entre os pontos 

                                                           
21 Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/moradores-
da-vila-olimpica-ganham-check-remoto-na-volta-para-casa.html> Acesso em: 21 set. 2016. 
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negativos observados, estão as grandes filas para o embarque internacional, ou 

seja, mesmo com a realização do check-in remoto de grande parte dos passageiros, 

houve um acumulo muito grande de pessoas no saguão, tornando em alguns 

momentos a espera para o embarque muito longa. Mesmo assim, não houve registro 

de nenhum tumulto. A falta de carrinhos de bagagem também foi observada como 

um problema e, neste ponto, existiram algumas reclamações feitas pelos 

passageiros que o pesquisador pode escutar, mas que foram rapidamente 

solucionadas pelos funcionários do aeroporto.  

 Em relação à parte tecnológica, a concessionária mostrou um esforço muito 

grande em procurar acolher seus passageiros mesmo antes da chegada destes ao 

aeroporto e durante a sua “estadia”, pois dispôs de um site muito completo, 

informativo e que se apresentou muito prático no manuseio, dispondo também de 

um sistema interativo para tradução para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Assim como dispôs também de um aplicativo para smartphones com a presença da 

navegação indoor, função pioneira na América Latina, onde os passageiros podiam 

obter informações em tempo real de localização dentro do complexo aeroportuário. 

Toda essa questão tecnológica foi de encontro às citações de Camargo (2004) sobre 

a hospitalidade no campo virtual, pois houve a clara demonstração de que o anfitrião 

(aeroporto) tentou receber e acolher da melhor forma possível seus hóspedes 

(passageiros) a todo o momento, com a presença de artifícios que trouxeram 

conforto à sua passagem pelo local.    

 Na terceira etapa da pesquisa, realizada durante viagem pessoal do 

pesquisador, destacou-se a ótima presença da função Wifi disponibilizada 

gratuitamente pelo aeroporto no período de 1 hora, assim como a presença de 

muitas tomadas para carregamento dos dispositivos móveis. No dia do 

desembarque – realizado em área nacional – alguns problemas foram encontrados 

como a escada rolante que ligava o andar do desembarque ao andar da restituição 

das bagagens, que estava parada, forçando os passageiros a descerem pela escada 

comum, e a esteira, que estava sem a indicação do voo correspondente no painel 

indicativo. Para solucionar esta questão, um funcionário da empresa área utilizava 

um megafone para anunciar a qual esteira os passageiros deveriam ir. Estes 

pequenos problemas trouxeram um pouco de desconforto a quem estava chegando 

cansado após uma longa viagem. Mas em conversa com um funcionário do 

aeroporto, o pesquisador ouviu que eram problemas pontuais daquele dia, pois 
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havia chovido muito, causando uma queda de energia que se sucedeu nas falhas 

encontradas. Sobre o desembarque internacional, a informação colhida foi de que 

tudo funcionava na mais perfeita condição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após toda essa análise, coloca-se em pauta novamente a questão que 

norteou a pesquisa: em que medida as transformações no aeroporto do Galeão 

fizeram com que ele se transformasse em um ambiente hospitaleiro no período 

olímpico?  

 Como resposta, com base nos dados obtidos nas pesquisas bibliográficas e 

de campo, pode-se dizer que todas as transformações e mudanças, que ocorreram 

devido aos Jogos Olímpicos, foram, em grande parte, suficientes para transformar o 

aeroporto do Galeão em um local hospitaleiro.  

 Ao analisar as três categorias de Grinover (2006), acessibilidade, legibilidade 

e identidade, o pesquisador apresenta indícios e confirmações que garantem que 

houve um cuidado e um esforço em preparar o ambiente para atender seus 

usuários, com algumas ressalvas. Neste sentido, o fato de haver diferenças 

principalmente no padrão da legibilidade encontrada nos dois terminais é uma 

situação que poderia ter sido evitada. Porém, como citado na seção correspondente 

ao tema, a justificativa que foi apresentada posteriormente para esta diferença foi 

plausível, visto que tamanho investimento não teria utilidade num futuro tão próximo.  

 Outro ponto importante destacado, durante a pesquisa de campo, foi a falta 

de acessibilidade encontrada nas lojas dos terminais. A concessionária conseguiu 

preparar os terminais de forma muito positiva, porém não se empenhou em 

comandar um acompanhamento dessas lojas neste quesito, o que seria muito bem 

visto.  

 Ao falar do acolhimento, o pesquisador considera este o principal destaque. 

Apesar de alguns poucos problemas constatados, durante as três etapas em que 

este indicador foi subdividido, ficou muito evidente que toda a estrutura do aeroporto, 

assim como todos os funcionários envolvidos estavam prontos para oferecer 

hospitalidade. O cuidado com os detalhes e o fato de querer superar esses possíveis 

problemas, demonstra que havia o interesse de receber bem os passageiros e 

usuários.  
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 Por fim, ressalta-se que este trabalho teve um recorte de tempo específico, 

que visava observar como se dava a hospitalidade no aeroporto durante o período 

olímpico. Porém, a hospitalidade em um local tão importante para a cidade do Rio de 

Janeiro deve ser constante e não somente no período dos grandes eventos. Desta 

forma, abre-se a oportunidade para um estudo de maior abrangência e com 

diferente metodologia no futuro, com o objetivo de comprovar os resultados aqui 

encontrados ou apontar diferentes situações. 
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