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RESUMO

Na atualidade, os estudos sobre a hospitalidade têm se desenvolvido de forma muito
intensa. A virtude está inserida naturalmente onde há trocas, relacionamentos e
encaixa-se perfeitamente no contexto do turismo e seus componentes. O aeroporto,
importante equipamento para o desenvolvimento do fenômeno, se destaca, pois é ali
que, muitas vezes, ocorre o primeiro contato com o local a ser visitado. Diz respeito
aos deslocamentos, essenciais para o turismo e que atingem a cada dia um número
maior de pessoas. O estudo da Hospitalidade no Aeroporto Santos Dumont sinaliza
o momento que aquele espaço está vivenciando e por meio de questionário que
serviu como complemento à pesquisa bibliográfica, realizada com auxílio da
ferramenta Qualtrics, indica como os passageiros se posicionam em relação ao
tema. Foi usada metodologia qualitativa associada à revisão bibliográfica. Os
resultados apontam que a hospitalidade verificada no ambiente do aeroporto está
diretamente associada às percepções individuais e questões relacionadas às trocas
afetivas e cordiais. A fundamentação teórica para esse estudo conceitua a
hospitalidade como "o ato de receber bem". Essa deve ser a ideia principal, mas não
deve sozinha responder por toda a abrangência que pode coexistir no fenômeno.

Palavras-chaves: Turismo. Hospitalidade. Acolhimento. Meio de Transporte.
Aeroporto Santos Dumont.

ABSTRACT

The study of hospitality has advanced with a great intensity lately. The highest
advantage is naturally concentrated wherever there are exchanges and interactions,
fitting perfectly in the context of tourism and its components. Airports, which are
instrumental in the development of this phenomenon, stand out as a result of being
the venue for a traveler's first contact with the land he or she will visit. They represent
locomotions, which are essential to tourism and affect an increasingly large number
of people every day. The study Hospitality at Santos Dumont Airport signals the
present moment which that space is experiencing and, through a questionnaire that
was applied in order to supplement a bibliographical research conducted at Qualtrics,
signals how passengers are relating to this theme. A qualitative methodology was
used, by resorting to a bibliographical review. The conclusion is that the hospitality
checked in the airport environment is directly related to individual perceptions and
issues related to emotional exchanges and friendly. The theoretical foundation for
this study defines hospitality as "the act of welcoming". This should be the main idea
but must not be considered as the only factor accountable for the entire
comprehensiveness which can coexist in this phenomenon.

Keywords: Tourism. Hospitality. Welcome. Transports. Santos Dumont Airport.
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INTRODUÇÃO

A escolha do tema para a escrita deste trabalho remonta-se aos tempos de
criança. A paixão pela aviação e mais tarde, com o conhecimento adquirido no curso
de Turismo, sua importância para a ocorrência do turismo, associados à disciplina
sobre a Hospitalidade, formaram as molas propulsoras do projeto.
Somados a estes fatores, vinha a preocupação com os grandes problemas
que o país enfrenta na aviação civil, especialmente após a crise vivida pelo setor nos
anos 2006 e 2007, com reflexos diretos no turismo.
Pela

importância

fundamental

dos

aeroportos

no

contexto

social

contemporâneo, muito se tem estudado, escrito e comentado em diversos âmbitos a
respeito do tema. Muito apropriadamente, a discussão e o desenrolar destes
estudos, podem e devem trazer qualidade e melhoria para a má condição dos
mesmos em escala nacional.
Por outro lado, os aeroportos têm a potencialidade de aquecer a economia
nas cidades em que se localizam e especialmente, o seu entorno. Há uma grande
absorção de mão de obra e um reflexo de sua movimentação nos arredores.
A decisão pelo presente estudo ocorrer no Aeroporto Santos Dumont (SDU),
se deve ao fato de estar localizado estrategicamente a 5 km do centro da cidade do
Rio de Janeiro e de ser de suma importância para o Estado do Rio de Janeiro e para
o Brasil.
Os aeroportos têm uma ligação estreita e são associados às suas cidades. Na
proporção em que as representam enquanto meios de acesso, também são
identificados com as mesmas.
O bem receber começa na chegada ao local a ser visitado, em um aeroporto
ou por outro meio de transporte. E é neste espaço físico sendo a figura
representativa da recepção, na chegada ao destino, que vai ocorrer a primeira
impressão do que provavelmente acontecerá no decorrer da estadia.
O assunto hospitalidade foi adequado ao estudo, com o intuito de associar ao
aeroporto e seus serviços, essa virtude e como ela pode, deve, é ou não aplicada
e/ou encontrada naquele espaço tão importante para o turismo.
Com a finalidade de delimitar um campo de desenvolvimento do trabalho, foi
levantada a seguinte questão problema: são os conceitos da hospitalidade
preconizados na literatura, percebidos pelos usuários do Aeroporto Santos Dumont,
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no Rio de Janeiro?
Usando as categorizações da hospitalidade propostas por Camargo (2004), o
objetivo geral é analisar se estes conceitos se encontram presentes no SDU.
Os aeroportos, locais de chegadas e partidas, devem estar preparados para
receber, acolher, proteger, cuidar dos seus usuários, com cortesia, respeito e
hospitalidade.
Para responder a estes questionamentos, são estabelecidos os seguintes
objetivos específicos:


Verificar a opinião dos usuários quanto à hospitalidade;



Identificar setores onde a hospitalidade é percebida pelos usuários;



Interpretar as respostas dadas ao questionário, à luz da literatura
estudada.

A metodologia definida consiste em pesquisa descritiva, com abordagem
bibliográfica, pesquisa de campo com aplicação de questionário e observação
sistemática.
No intuito de obter dados que apresentassem um painel com a opinião dos
usuários do SDU de forma a consolidar o estudo, elaborou-se um questionário na
plataforma QUALTRICS. O Qualtrics Research Suite (http://www.qualtrics.com/),
diferencia-se das demais ferramentas por disponibilizar de forma clara, acessível e
agradável na versão gratuita e online, várias funcionalidades para criar, distribuir,
controlar as respostas recebidas e tratar os dados dos questionários. O questionário
foi construído com onze questões fechadas de múltipla escolha, duas questões
abertas, uma para a indicação da profissão e outra, livre para opiniões. O mesmo
esteve disponível pelo período compreendido entre os dias 22 e 28 de outubro de
2014.
Foram realizadas quatro visitas para observação da dinâmica do aeroporto e
em duas delas, alguns questionários foram aplicados aos usuários. De um total de
74 respondentes, 15 questionários foram preenchidos no dia 26 de outubro de 2014,
na terceira visita feita ao SDU. No dia 27 de outubro, mais 18 questionários foram
oferecidos a alguns passageiros, perfazendo um total de 33 questionários.
Por ocasião destas visitações, foi possível conversar com passageiros,
funcionários e com o Sr. Manoel Francisco Ferreira, supervisor da INFRAERO,
empresa pública federal brasileira, da administração indireta, vinculada à Secretaria
de Aviação Civil (SAC), de plantão naquele dia.
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O trabalho está dividido em três capítulos e as considerações finais. O
primeiro capítulo traz a abordagem da hospitalidade e seus desdobramentos. O
segundo capítulo descreve o objeto empírico, o aeroporto em diferentes contextos e
o terceiro capítulo se refere ao SDU pelo olhar da hospitalidade.
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1 HOSPITALIDADE
No presente capítulo será apresentado um breve histórico da hospitalidade, a
origem da palavra e do fenômeno e diferentes conceitos do tema. Além disso,
buscar-se-á demonstrar a relevância do estudo da hospitalidade nos lugares de
convivência, de vivência, de trabalho ou mesmo de passagem, sobretudo quando o
objeto empírico de estudos é um aeroporto.
Por fim, serão apresentados os principais campos de estudos da
hospitalidade, quais sejam os campos social ou público, doméstico ou privado,
comercial e virtual.

1.1 ETIMOLOGIA E BREVE HITÓRICO DA HOSPITALIDADE

Para introduzir o assunto hospitalidade, faz-se necessária a definição do
termo. A palavra hospitalidade é originária do Latim hospitalitate e significa o ato de
hospedar; a qualidade de quem é hospitaleiro e a liberalidade que se pratica
hospedando alguém gratuitamente (Lang, 2004). Por entendimento, existe uma
lógica de amabilidade, de acolhimento afetuoso. (Figura 1)

Figura 1: Origem do termo hospitalidade
Fonte: Ana Paula Belentani, Scribd, 2006.
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A hospitalidade, de acordo com Camargo (2004, p. 52), se caracteriza como
"o ato humano, exercido em contexto doméstico, público e profissional, de
recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de
seu habitat natural". Isto é, o ato de receber com atenção, cuidado e dedicação uma
pessoa que se hospeda, o hóspede.
Grinover (2002) define o termo a partir de hospitium -I (hospício) e hospitale icum (hospital, hospedaria, casa de hóspedes), que seriam concorrentes na Europa,
a partir do Século XI, locais que abrigavam e davam assistência, inclusive médica,
aos peregrinos.
Conforme preconizado na literatura consultada, especialmente Camargo,
Grinover, Lashley e Morrisson, a ideia da hospitalidade é tão antiga quanto a própria
civilização. Teria origem na Grécia e em Roma, em torno dos anos 1700 a.C., nas
tavernas onde já se faziam menções ao termo, significando dar ajuda/abrigo aos
viajantes em albergues ou asilos. Em qualquer que seja a descrição do
substantivo/adjetivo, é comum o entendimento como acolhimento, bem-receber,
aceitar o outro em seu espaço em vez de abrir espaço para o outro, cortesia,
simpatia, proteção, alimentação, cuidado em relação ao próximo, mesmo que este
seja um estrangeiro.
Com a globalização, o mundo assiste a eventos em qualquer lugar no
momento em que ocorrem. No entanto, atualmente, as pessoas procuram e vivem
um sentimento de isolamento e solidão. A globalização também é responsável pelo
aumento da exclusão social. Neste acorde, a hospitalidade vem resgatar o elo, o
vínculo que aproxima os seres humanos. O turismo é uma das ferramentas que
auxilia a inclusão social, diminuindo as diferenças e suavizando as arestas.
Para Jones & Lockwood (2004, apud Lashley e Morrison, 2004, p. 48-49)
relatam o surgimento da hospitalidade:
Em Roma foi desenvolvida uma série de operações de hospitalidade
relacionadas ao ato de comer, beber e acomodar. As poucas pessoas que
tinham condições de viajar, ou viajavam, como o Rei, hospedavam-se em
castelos mais próximos à custa da nobreza local. Os mosteiros, as abadias
e as propriedades privadas eram utilizados para alojar a pequena
quantidade de viajantes.

Para Grinover (2002, p. 26), a hospitalidade seria o ato "da hospedagem
gratuita e a atitude caridosa oferecidas aos indigentes e aos viajantes acolhidos nos
conventos, hospícios e hospitais".
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Juliana Prado em seu trabalho, publicado no Seminário Internacional de
Turismo (2005), assim define a hospitalidade: "virtude daquele que recebe em sua
casa com vontade, agrado e acolhimento". O cerne da hospitalidade é caracterizado
como um direito moral, uma obrigação da humanidade para com o outro. Na
descrição dada por Solis apud Soares (2010), "A hospitalidade diz respeito, em
primeiro lugar, às diferenças enquanto diferenças. A desconstrução sob esse ponto
de vista é uma forma de "hospitalidade", enquanto um acolher, um receber o outro".
Quadros (2011; p. 47-49), citando Brotherton & Wood apresenta a definição
que melhor descreve o termo: "Uma troca humana contemporânea, assumida
voluntariamente e concebida para aumentar o bem-estar mútuo das partes
envolvidas mediante oferta de acomodação e/ou alimento e/ou bebida". (Figura 2)
Ainda segundo Quadros (2011, p. 47-49), não é o significado da palavra ou a
sua origem que a explica, mas sim a sua história e como ela se desenvolveu. O
autor afirma ainda que há entre os estudiosos a tendência de conceituar a
hospitalidade a partir do produto e que, do ponto de vista do consumo, ela é um
compósito de elementos tais como, comportamento, alojamento, alimentos,
formando o produto.

Figura 2: As dimensões da hospitalidade
Fonte: Brotherthon & Wood, 2004, p.203.

Quadros (2011, p. 47-49) contextualiza ainda o entendimento de Brotherton &
Wood:
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A definição de Brotherton (1999) revela uma concepção genérica da
hospitalidade, centrada na troca humana. É um conceito permeado de
dimensões e parâmetros que qualificam a hospitalidade como um composto
de relações humanas repletas de trocas simbólicas. Este modelo abarca a
essência genérica da hospitalidade como fenômeno sociocultural, apesar
disto possibilita diferenciá-la de outras trocas humanas.

Grinover (2006) considera que a hospitalidade ocorre nos lugares de
urbanidade, que são os locais abertos, disponíveis ao outro. Falar em hospitalidade
implica necessariamente levar em consideração as trocas das relações humanas
com os lugares e com os outros.

1.2 HOSPITALIDADE COMO ATRIBUTO DOS LUGARES

Um dos aspectos importantes no campo destas trocas humanas, da busca
pelo outro e da hospitalidade, diz respeito ao lugar. E neste aspecto, se inserem
variáveis como a proteção àquele que chega, cuidado e refúgio. O lugar pode ser
definido como o espaço percebido, isto é, uma determinada área ou ponto do
espaço da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também
faz referência ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa
possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria
casa.
Milton Santos (1996) em sua publicação, "A natureza do espaço", ao abordar
a “força do lugar”, qualifica-o como um espaço produzido por duas lógicas, a saber,
a do vivenciado pelas pessoas em suas atividades cotidianas de trabalho, lazer,
estudo, convivência familiar, etc., e a dos processos econômicos, políticos e sociais
que constituem a globalização. Ainda segundo Milton Santos (1996), lugar é um
espaço no qual se imprime um grau de afetividade que resulta das vivências. Sob o
ponto de vista histórico, um lugar é aquele que encerra toda uma história e
geralmente constitui-se como símbolo identitário de uma comunidade, de uma
nacionalidade, de uma cultura.
De acordo com Marc Augé (1994), reconhecido etnólogo e antropólogo
francês

em

sua

obra

"Não-lugares:

introdução

a

uma

antropologia

da

supermodernidade", o lugar é definido como porção de espaço e quando há nesse
lugar uma busca pelo pertencimento, pela apropriação de uma identidade com ele,
desvenda-se então o lugar antropológico, representado pelos espaços concretos
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que o sujeito vê como sendo dele, que evidenciam a sua formação cultural e é
entendido como relacional, histórico e identitário. Ou seja, lugares onde se
constroem laços afetivos importantes.
O que significaria então, o lugar desprovido destes sentimentos, que não
traduzisse qualquer aspecto ou vínculo emocional, de vivências e de afetividade?
Carentes de identidade estão cada vez mais presentes na contemporaneidade, pelo
excesso de informações, imagens, simbolismos, equipamentos, que inibem a
formação de relacionamento, de trocas que não sejam as comerciais e
representados por espaços públicos de rápida circulação. Tratam-se dos "nãolugares", termo cunhado pelo autor supracitado (1994), para criar um ponto de apoio
antropológico com o intuito de estudar certos espaços que não se enquadravam nos
estudos existentes. São as estradas, estações de metrô, grandes cadeias de hotéis,
supermercados, etc.
O aeroporto, segundo o antropólogo, produz esse sentimento de não
pertencimento. Os moradores do seu entorno ou os próprios funcionários podem
viver essa sensação de "exclusão". A hospitalidade contribui para dar uma
configuração antropológica a esses ditos não-lugares. O acolhimento, significado
dos encontros e trocas afetivas, pode ser um dos facilitadores para a humanização
destes não-lugares.
A hospitalidade na modernidade deixa de ser o elo que liga o único ao outro,
um vínculo entre os seres humanos e poderoso instrumento de inclusão social.
A hospitalidade pode ser encontrada no contexto social ou no comercial.
Tanto em um quanto no outro, trata-se da percepção exclusiva de cada indivíduo.
Cada pessoa percebe a hospitalidade de uma forma muito particular. São as
heranças familiares, sociais, de lugares, instituições, pátrias, dos sentidos, que
definem como será esta percepção. E será exatamente através da hospitalidade que
o "outro" será "aceito" como igual.
Leonardo Boff (2005) defende "a premissa de que o primeiro gesto de
hospitalidade conhecido é o da mãe-terra que acolhe os seres humanos e que a
hospitalidade pressupõe o reconhecimento de si e do outro como parte integrante e
interdependente da natureza para ocorrer. Para isso, é preciso que antes o sujeito
se conheça ou se reconheça como parte da natureza e passe a se ver também no
outro".
Segundo Baptista (2005, p.11), a hospitalidade se dá "em todas as esferas do
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cotidiano, no plano da vida institucional ou na diversidade de territórios de
sociabilidade humana, nos locais de trabalho ou de lazer, nos espaços privados ou
públicos". Para a escritora portuguesa, o acolhimento, esse encontro interpessoal
deve servir como um modelo de relação em que se compartilham cuidados, em que
se guarda e cuida do outro. E o outro não é exclusivamente o turista ou o
estrangeiro em passagem, mas todas as pessoas que nos cercam constantemente.
Essa acolhida é uma prática a ser conquistada em todos os momentos da vida.
De acordo com Camargo (2004, p. 74; 43), "a hospitalidade e o turismo terão
de se ocupar do campo da recepção turística e estudá-lo conjuntamente, sob pontos
de vista diferentes" e complementa a ideia afirmando que "ser hospitaleiro significa
gosto por receber pessoas, mas não necessariamente a capacidade, a condição de
oferecer a hospitalidade adequada".
O reconhecimento da importância dos estudos e da prática da hospitalidade
nas relações quer sejam elas pessoais ou profissionais, pode se tornar um
diferencial no receptivo dos lugares. Entendendo que ao contrário, na ausência dela,
é gerado um conflito, a hostilidade ou a inospitalidade.
Grinover (2006, p. 36), ao citar a cidade como hospitaleira ou não, define-a
em função de três dimensões: acessibilidade, legibilidade e identidade, as quais
permitiriam uma melhor "compreensão da mesma, seja para seus habitantes, seja
para quem dela se aproxima, nela se introduz e dela se apropria." Segundo ele, a
hospitalidade é "uma qualidade social antes de ser uma qualidade individual..." e que
"a hospitalidade supõe acolhida, lei universal e superior da humanidade". Na
conceituação do termo, o autor evidencia a prioridade que deve ser dada aos
moradores. Para o autor,
O que torna a cidade bonita e hospitaleira é sua capacidade de expressar
um microcosmo social e arquitetônico ordenado, no qual cada edifício, por
sua dimensão, por seu refinamento e seu esplendor, mostra não só sua
própria importância, mas também a importância de quem o encomendou e
que ali vive.

Camargo (2004) sugere a possibilidade de invenção de estilos diferentes de
hospitalidade, ampliando os campos de estudos e pesquisas.
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1.3 CAMPOS DE ESTUDOS DA HOSPITALIDADE

Este trabalho não pretende estudar as características do SDU em
conformidade com o entendimento deste autor diante da hospitalidade. Entretanto,
ao ser feito o referencial teórico, ficou evidente que o SDU está integrado nas
dimensões propostas por Grinover (2006), enquanto objeto da hospitalidade urbana.
A importância de se pensar na inclusão social dos moradores dos diversos
destinos turísticos já é discutida por Grinover (2006), quando cita a preocupação que
deve ser dada à infraestrutura, de assegurar o acesso a todos cidadãos aos
equipamentos e serviços, transporte público, trabalhos, no treinamento para a
recepção e a postura diante de pessoas que não foram convidadas a estar ali e que
muitas vezes não respeitam regras mínimas de conduta e de sociabilidade, tornando
esse encontro estressante e inóspito, rompendo assim as regras da hospitalidade.
Aproximando-se deste pensamento, Camargo (2004) ao se referir ao
planejamento da hospitalidade, considera que seus proponentes devem estar
dispostos a conhecer e entender a opinião dos moradores como um todo, levando
em consideração de que as áreas verdes, de lazer, devem contemplar os residentes
em primeiro lugar. O ônus na chegada de viajantes às comunidades, não deve recair
só para a população residente.
De acordo com Caio Luiz de Carvalho, ex-presidente da Empresa Brasileira
de Turismo - EMBRATUR apud Camargo (2004, p.76): "Nenhuma cidade pode ser
considerada hospitaleira se não for prazerosa para seus habitantes".
Camargo (2004) divide em dois eixos a distribuição das práticas sociais da
hospitalidade. No primeiro eixo, ele nos fala dos tempos sociais, que são:
receber/acolher pessoas; hospedá-las; alimentá-las e entretê-las. Já no segundo
eixo, são considerados os espaços sociais: doméstico; público; comercial e o virtual.
Interseccionando os dois eixos (Figura 3), dezesseis campos teóricos são
criados para os estudos e aplicações da hospitalidade. São eles:
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Recepcionar

Hospedar

Alimentar

Entreter

Doméstica

Receber pessoas
em casa, de forma
intencional ou
casual.

Fornecer pouso e
abrigo em casa para
pessoas.

Receber em
casa para
refeições e
banquetes.

Receber para
recepções e
festas.

Pública

A recepção em
espaços e órgãos
públicos de livre
acesso.

A hospedagem
proporcionada pela
cidade e pelo país,
incluindo hospitais,
casas de saúde,
presídios....

A gastronomia
local.

Espaços
públicos de lazer
e eventos.

Comercial

Os serviços
profissionais de
recepção.

Hotéis

A restauração.

Eventos e
espetáculos.
Espaços
privados, de
lazer.

Virtual

Folhetos, cartazes,
folders, internet,
telefone, e-mail.

Sites e hospedeiros
de sites.

Programas na
mídia e sites
de
gastronomia.

Jogos e
entretenimento
na mídia.

Figura 3: Os tempos/espaços da hospitalidade humana
Fonte: CAMARGO, 2004, p. 84.

Ainda de acordo com Camargo (2004, p. 40), duas escolas se encarregam de
definir a hospitalidade com vieses diferentes:
- a francesa, que se interessa apenas pela hospitalidade doméstica e pela
hospitalidade pública e que tem na matriz maussiana do dar-receberretribuir a sua base, ignorando a hospitalidade comercial;
- e a americana, que passa ao largo dessa matriz e para a qual tudo
acontece como se da antiga hospitalidade restasse apenas a sua atual
versão comercial, baseada no contrato e na troca estabelecidos por
agências de viagens, operadoras, transportadoras e por hotéis e
restaurantes.

Em consequência das pesquisas feitas em torno das duas vertentes, de
acordo com Camargo (2004, p. 44-45), surgiram três hipóteses: a hospitalidade
doméstica é matriz que nutre as hospitalidades comercial e pública; a inospitalidade
seria a falta da "hospitabilidade", da capacidade de ser hospitaleiro tanto dos
anfitriões quanto dos hóspedes e finalmente,
O comércio moderno da hospitalidade humana efetivamente abole o
sacrifício implícito da dádiva, ao trocar serviços por dinheiro, mas a
hospitalidade sempre foi atributo de pessoas e de espaços, não de
empresas; a observação deve, pois, dirigir-se para o que acontece além da
troca combinada, além do valor monetizável de um serviço prestado, para o
que as pessoas e os espaços proporcionam além do contrato estabelecido.
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Nesse campo, permanecem vivas a hospitalidade e (por que não lembrar
também?) a hostilidade humanas.

Talvez seja o momento de se pensar as duas escolas convivendo no mesmo
espaço e oferecendo mais abrangente campo de estudo e que alcance as diferenças
através de adaptações e aceitações. A troca, a reciprocidade, o envolvimento das
pessoas nas relações afetivas e profissionais, devem ser regidas seja pela dádiva,
seja pelo pagamento dos serviços, quando ultrapassarem seus limites, por meio da
hospitalidade.
Para Lashley (2004), os campos de estudo da hospitalidade assemelham-se
aos do Camargo (2004), com cada um dos autores mantendo suas especificidades.

1.4 DOMÍNIOS DA HOSPITALIDADE

Camargo (2004) classifica os domínios da hospitalidade em espaços
doméstico, público, comercial e virtual. De forma semelhante, Lashley (2004)
qualifica esses domínios em social, comercial e privado. Para o autor citado por
último, a hospitalidade está associada à atividade econômica e que a mesma
estabelece ou promove relacionamento de troca e benefício mútuos para o anfitrião
e o hóspede constituindo assim, a base da sociedade. (Figura 4)

Figura 4: Atividades relacionadas com a hospitalidade
Fonte: LASHLEY & MORRISON, 2004.
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O domínio público referido por Camargo (2004) corresponde o social de
Lashley (2004). O domínio privado abarca o lar, mas não pode ser confundido com o
doméstico. O domínio comercial é, pois equivalente para os dois. Lashley (2004) não
inclui o domínio virtual em suas considerações. Entretanto, para Camargo (2004, p.
44) as hospitalidades comercial e pública têm sua matriz formada na hospitalidade
doméstica. Lashley (2004) tecendo sua consideração sobre a mesma, define como
“o cenário doméstico de oferta de hospitalidade pode ser o foro para o interrelacionamento entre os espaços doméstico e social”. Em conformidade com
Lashley (2004, p. 14),
O vínculo entre o espaço doméstico e as atividades relacionadas com a
hospitalidade é bem claro tanto na origem histórica dos hotéis, restaurantes
e bares modernos, quanto na prática atual da hospedagem do tipo bed and
breakfast; além disso, o cenário nuclear doméstico também oferece o local
para a recepção comercial de hóspedes.

A hospitalidade de uma sociedade é reflexo da hospitalidade nos lares dessa
sociedade. Por isso, também é fundamental o estudo da hospitalidade no domínio
privado. Ainda segundo o autor, o domínio privado da hospitalidade continua a ser
um importante campo para o estabelecimento de atributos comuns, mutualidade e
reciprocidade entre anfitrião e hóspede.
Na percepção de alguns autores estudados, a hospitalidade tem sua origem
no fato de pessoas em deslocamento, distantes de sua moradia, necessitarem de
abrigo e calor humano, ou seja, ela não surge de um convite, mas da liberalidade em
"receber" o estranho, o outro. Sendo assim, ele se torna hóspede nessa acolhida,
recebe abrigo. Neste aspecto, reside a resistência de alguns escritores em associar
a hospitalidade à retribuição financeira no caso dos serviços prestados no turismo.
Camargo (2014, p. 45-46) relata que com a efetivação do pagamento pelo uso
dos diversos equipamentos ou serviços, ocorre a quebra da dádiva, há a interrupção
do vínculo. Neste caso, o hóspede se torna cliente e em vez de ser regido pela lei
não escrita da dádiva, está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Como
hipótese, sugerida mediante estudos, cita que a hospitalidade vai ocorrer quando as
trocas comerciais ultrapassarem aquilo que está previsto nos contratos, aquilo que
vai "além do" contrato.
Para Lashley (2004, p. 18-21), a liberdade percebida através do pagamento,
isenta o hóspede da obrigação de outra retribuição. Quando o hóspede se vê
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apenas como cliente, a reciprocidade não está garantida. O vínculo humano
necessita ser solidificado e segundo o autor supracitado,
O entendimento mais amplo a respeito da hospitalidade sugere, em
primeiro lugar, que esta é, fundamentalmente, o relacionamento construído
entre anfitrião e 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.

No domínio considerado público por Camargo (2004), os residentes devem ser
privilegiados no direito do ir-e-vir, no sentido da urbanidade, nas dimensões
turísticas e mesmo nas diversas posturas políticas, ser atendidos com a oferta de
serviços básicos de infraestrutura, equipamentos e meios de transporte que
privilegiem a sua qualidade de vida.
De acordo com Lashley (2004) nas suas considerações a respeito da
hospitalidade social, refere-se ao fato de que esses estudos estão atrelados ao
momento histórico em que os fatos ocorreram. De imperativo moral, questão vital,
que não oferecia condição de escolha, até ser não só generoso como também,
protetor do forasteiro, viajante, hóspede. Neste domínio, a definição deste aspecto
de oferta da hospitalidade, a social, há o compromisso geral com a segurança e a
alimentação, partes essenciais das necessidades humanas.
O primeiro compromisso diz respeito à proteção. É responsabilidade de quem
recebe, abriga, proteger seu hóspede mesmo não tendo sido este, convidado mas
sim, vindo espontaneamente. Em muitos casos há a inversão do exercício da
hospitalidade, o hóspede passa a ser uma figura proativa, que ajuda a comunidade,
promove recursos para o morador.
Ambos os autores confirmam a importância da interação entre o anfitrião e o
hóspede e que, as diversas dimensões da hospitalidade começam no âmbito
privado, no espaço do lar. As consequências das boas trocas realizadas entre os
dois atores, irão determinar a boa hospitalidade, a continuidade da dádiva nos
domínios público e comercial.
Diante de tais considerações, no próximo capítulo serão abordados aspectos
relacionados à conceituação dos aeroportos e a partir dos entendimentos e
considerações dos domínios da hospitalidade descritos, verificar sua aplicação no
mesmo.
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2 AEROPORTOS
Aeroportos são palcos de despedidas, reencontros, estresse e muitas
histórias inusitadas. Antes de embarcarmos em uma viagem de férias ou
negócios, muita coisa pode acontecer naquele amplo espaço onde a espera
não passa incólume ao encontro constante de culturas, línguas e
temperamentos. É muito mais do que um lugar de passagem.1

Fundamentalmente, a história do Turismo se mistura com os transportes. A
premissa de que não existe turismo sem deslocamento, faz parte de todos os
estudos envolvendo o Turismo. Após a Iª Guerra Mundial, o transporte por via aérea
alcançou níveis extraordinários de desenvolvimento. Voar tornou-se mais rápido e
muito seguro. Os destinos ficaram mais próximos e mais acessíveis. O fato de
aviões encurtarem os deslocamentos permite acessibilidade a destinos remotos,
antes desconhecidos e mais tempo para maior aproveitamento nos locais a serem
visitados.
De acordo com a OMT (2001), os gastos com transporte aéreo
representavam um quarto do gasto total com o turismo e junto ao automóvel,
formavam os meios de transportes mais utilizados. A evolução da tecnologia, a
globalização e a modernidade, fizeram com que houvesse um desenvolvimento
também nas escolhas e no comportamento das sociedades. Todos os lugares
passam a ser acessíveis, como também há maior proximidade entre os povos. Essa
busca pelo desconhecido atravessa as barreiras do tempo e faz com que se queira
viajar mais, descobrir e compartilhar esses novos lugares. O turismo passa então a
ser alavancador da economia e uma fonte de estudos para seu entendimento.
Associados ao turismo estão os meios de transporte, vitais para a prática do mesmo.
E a aviação, seu maior e mais forte aliado. Como também um de seus maiores e
mais significativos motivos de preocupação.
Palhares (2002, p. 101) aludindo à origem da aviação, se refere ao cientista
britânico, "Sir Cayley, considerado como "um dos maiores gênios da história da
aviação" ou, ainda mais, "o grande pioneiro da aviação mundial".
[...].e que teve uma participação fundamental e ilustre para os sucessos
alcançados por Santos Dumont e pelos irmãos Wright no início do século
XX. Assim, na realidade, a história da aviação, na sua concepção mais
moderna e como todos a conhecem, remonta de tempos mais distantes do

1

Disponível em: http://news.ca.msn.com/test/se-o-meu-aeroporto-falasse-5. Acesso em: 15 ago. 2014.
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que os voos do brasileiro na França e dos americanos no Estado da
Carolina do Norte e em Ohio[...]

O autor supracitado menciona que em 1816, Sir George Cayley (1773 - 1857)
ao se referir à sua paixão pela aviação, ponderou: “Um oceano capaz de ser
navegado ininterruptamente, que começa na porta de qualquer homem, de maneira
alguma pode ser desprezado como fonte de prazer e de vantagens para a
humanidade”.
Os aeroportos deixaram de ser locais de transferências entre os modais de
transporte

aéreo

e

terrestre.

Hoje

são

considerados importantes centros

impulsionadores do desenvolvimento urbano, tanto pelo aumento do potencial
turístico como gerador de empregos e opções de lazer (Palhares; Espírito Santo Jr.,
2001).
Comumente os aeroportos são considerados como utilidades públicas
operadas e financiadas pelo governo central ou local. Com o aumento da utilização
deste meio de transporte, criou-se um problema para os gestores, que precisam lidar
com um contexto em que os clientes passam a ser mais exigentes e a demandar
serviços com mais qualidade e/ou equipamentos mais modernos e eficientes.
Mediante essas mudanças de comportamento e pressões crescentes, as
preocupações tomam espaço e geram ações que tem o propósito de entender o que
deseja esse usuário, como atender melhor a ele. Muitas pesquisas, de acordo com a
Infraero, estão sendo feitas para conhecer este novo cliente. Essas necessidades e
exigências variam no tempo e nos lugares. (Infraero, 2014)
Por todas estas questões, os aeroportos deveriam ser planejados,
construídos e administrados como empresas prestadores de serviços, não só para
as empresas aéreas como para todos os usuários. "Graham; Jarach, (2001) apud
Espírito Santo Jr; Coelho; Peçanha Filho et al. (2004), citam: "No Brasil os
aeroportos ainda possuem a característica de meros "provedores” de parte da
infraestrutura necessária ao transporte aéreo".
Os aeroportos, se administrados com eficiência, podem ser responsáveis pelo
aumento das viagens domésticas e internacionais, ao assumirem sua condição de
coparticipantes na promoção turística de sua cidade, estado ou país e ao mesmo
tempo, agentes promotores da competição entre empresas aéreas. Eles podem
exercer influência econômica positiva na região onde se localizam e serem
importantes vetores nas parcerias de emprego entre a infraestrutura portuária e os
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lugares. Desta forma, não só o aeroporto se beneficia desta estratégia como
promove a economia e o fluxo turístico, responsáveis por gerar divisas significativas
para os sistemas. Um aeroporto bem administrado se beneficia da condição turística
do local e vice-versa, o lugar se apropria de uma estrutura bem sucedida e com
recursos variados para serem desfrutados.
Outra função primordial dos aeroportos diz respeito ao transporte de cargas,
bens e mercadorias com grande valor agregado como também objetos que precisam
ser deslocados com rapidez e segurança. Ou seja, o mesmo equipamento que é
utilizado para o deslocamento de milhões de passageiros, atua também como
terminal de entrada, saída e distribuição de riqueza.

2.1 AEROPORTOS NO MUNDO

No sentido de endossar o viés deste estudo, serão usados os dados colhidos
através de pesquisa aplicada pela SkyTrax, empresa de consultoria do Reino Unido,
cuja principal atividade é a análise do mercado da aviação, com o objetivo de eleger
a melhor companhia aérea, o melhor serviço de pessoal de bordo, melhor aeroporto,
melhor lounge, melhor serviço de entretenimento a bordo, o melhor catering e outros
aspectos desta indústria. (SkyTrax Research, 2014)
Desta pesquisa, computados os resultados em rankings, são entregues
anualmente os Prêmios SkyTrax à melhor companhia aérea do ano, o World Airline
Awards e ao melhor aeroporto do ano, o World Airport Awards. Os rankings deste
ano foram conhecidos através de questionários preenchidos por 12,8 milhões de
passageiros de 110 nacionalidades, em 410 aeroportos do mundo. O que é
importante é a opinião do passageiro. Vale salientar que a pesquisa é protegida por
medidas de segurança, de forma a descartar votos duplicados para contar
pontuação, através de vários sistemas, anular os que tem interesse em serem
ambíguos ou que possam criar dúvidas para a sua aplicação. Além disso, é
profissionalmente investigado e auditado. Todos os funcionários são convidados a
não responder ao questionário, para manter sua autenticidade e integridade. (World
Airport Awards, 2014)
A intenção ao se usar os itens na pesquisa, de caráter profissional citada, é
fazer uma correlação com as características de hospitalidade encontradas no SDU,
de acordo com os conceitos preconizados por Camargo (2004).
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O questionário utilizado pela SkyTrax engloba todos os aeroportos do mundo
e é aplicado aos usuários que não sofrem qualquer tipo de influência para a tomada
de decisão. A SkyTrax é totalmente responsável financeiramente pelo projeto. Além
disso, não cobra taxa de participação na premiação e dos aeroportos para a entrada
na competição. Por fim, o programa possibilita transparência nas votações e
resultados, não faz uso de painel de jurados e os prêmios não são patrocinados por
terceiros. (SkyTrax, 2014)
Com base na relação abaixo (Figura 5), disponível na sua página na internet e
com o intuito de fazer uma avaliação comparativa, serão descritos alguns
diferenciais que contribuíram para a colocação de cada um dos 10 melhores
aeroportos classificados no ranking. (Aeroportos do Mundo, 2014)

The World's Best Airports 2014
1.

Singapore Changi Airport

2.

Incheon International Airport

3.

Munich Airport

4.

Hong Kong International Airport

5.

Amsterdam Schiphol Airport

6.

Tokyo International Airport Haneda

7.

Beijing Capital International Airport

8.

Zurich Airport

9.

Vancouver International Airport

10.

London Heathrow Airport

Figura 5: Os melhores aeroportos do mundo
Fonte: SkyTrax, 2014 2

O 1º lugar foi conquistado pelo Aeroporto de Changi, em Singapura (Forum
Contato Radar, 2014). É o maior do sudeste da Ásia, principal do país e posicionado
entre um dos principais da região, serve de conexão entre a Austrália e os países
asiáticos. Dados estatísticos de 2013 citam o Changi como o sétimo mais
2

Disponível em: <www.skytraxresearch.com>. Acesso em: 23 set. 2014.
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movimentado do mundo. Em 2013 recebeu 53,7 milhões de passageiros e recebe
diariamente 136,738 passageiros. Anualmente tem 343,765 movimentos e voos de
106 companhias aéreas, que voam para mais de 300 cidades em 70 países. O
Aeroporto Changi é importante no desenvolvimento econômico do país, empregando
32.000 pessoas e nas ligações para a Austrália, sendo um importante local da “Rota
do Canguru”, que liga a Austrália à Europa via Singapura. É o principal “hub” da
companhia Singapore Airlines.
O aeroporto está localizado a 20 km do centro de Singapura e é ligado ao
sistema de transporte de metrôs e trens da cidade pelo Mass Rapid Transit. Mas,
quais são os fatores que o colocam nesta posição? Os 4 terminais são interligados e
ligados à áreas externas, através de sete estações percorridas por um trem
exclusivo para este fim. Existe a previsão de inauguração de um quinto terminal em
2023, aumentando sua capacidade em até 50 milhões de passageiros.
Os serviços oferecidos pelo aeroporto passam por um cinema que exibe
filmes, gratuitamente, por 24 horas até salão de beleza. Cada um dos terminais
conta com um Hotel de Trânsito, com quartos disponíveis por períodos de 6 horas
além de um business center para conferências e outras utilidades. Próximo ao
terminal 3 encontra-se o Crowne Plaza Hotel e no salão de chegadas de cada
terminal, possui um guichê para a reserva de hotéis, Todos os terminais possuem
serviços médicos, sendo que no terminal 2 está localizado um centro médico 24
horas. Nos banheiros femininos há um setor de higiene para atenção aos bebes e
chuveiros. Possuem também ginásio, piscina, salas de oração, uma ampla oferta
gastronômica, um mini mercado em cada terminal, aberto por 24 horas Telefones
para informações são encontrados espalhados por todos os terminais, além de cada
um deles possuir um serviço de informação geral e turística. O aeroporto está
equipado com instalações para deficientes, com vagas reservadas para os mesmos
nos estacionamentos de cada terminal. Para oferecer mimos extras para seus
usuários, lounges com cadeiras de couro para relaxar estão distribuídos pelo espaço
do aeroporto, além de um jardim de 330 m², com mais de mil borboletas nativas de
Singapura. (Figura 6)
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Figura 6: Aeroporto Internacional de Singapura
Fonte: SkyTrax, 2014.

Em 2º lugar, ficou o Aeroporto de Incheon, em Seul, Coréia do Sul. O
aeroporto fica distante 52 km da capital, Seul. Tem conexão com a cidade pelo
metrô, através de um trem expresso. Outros meios de transporte como trens, ônibus
e até barcos também fazem esse acesso a Seul. Considerado um dos mais agitados
da Ásia e do mundo, este aeroporto também é classificado como um dos melhores e
mais modernos do mundo. Possui em suas instalações, um serviço de limousines,
além de taxis jumbos com capacidade para até 9 pessoas. O estacionamento, com
ônibus fazendo a conexão com os terminais, tem áreas abertas e cobertas com
capacidade para 16 mil vagas, contando inclusive com locais reservados para
deficientes e serviço de manobrista.
Serviços convencionais e de internet são encontrados no complexo, composto
por 2 terminais conectados por sistema interno de transporte. Existe previsão de
expansão do terminal 2 para o ano de 2018 sendo que o projeto inclui jardins,
cachoeiras e área comercial compatível com uma "minicidade". O aeroporto tem
como diferencial a menor taxa de extravio de bagagens e conta com os sistemas de
embarque e desembarque mais rápidos do mundo. Possui ainda, centro de
massagens, lavanderia e todos os serviços comuns aos aeroportos. Como destaque
para seus passageiros, possuem um campo de golfe, um SPA, um ringue de
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patinação no gelo, cassinos, jardins e até um museu, o Museu de Cultura Coreana.
O Aeroporto de Munique está em 3º lugar do ranking. Segundo maior da
Alemanha, seguido de Frankfurt, dista 29 km da cidade. Inserido em uma área
compreendida entre seus dois terminais, encontra-se o MAC, Munich Airport Center,
zona comercial com espaços de negócios, entretenimento e um hotel. O aeroporto
possui uma área morrada, o "Visitors Park", de onde se avistam os pousos e
decolagens, de uma forma especial.
No espaço do aeroporto situam-se dois hotéis, o Hotel Kempinski Airport e o
Novotel München Airport. O complexo possui um serviço de ônibus para transporte
dos passageiros até os hotéis mais importantes desta área e da cidade.
A posição de 4º lugar ficou para o Aeroporto Internacional de Hong Kong.
Localizado na ilha Lantau, o Chek Lap Kok Airport foi construído depois de
profundas modificações. A área da ilha foi aumentada a partir de escavações feitas
no terreno, para atender à construção do aeroporto. É considerado hoje um dos
principais da Ásia e tem voos para a Ásia, Estados Unidos, Europa e Austrália. O
aeroporto possui 2 terminais, Leste e Oeste, ligados entre si por um serviço gratuito
de trens. Mediante pagamento de uma taxa, há também o serviço de carros elétricos
para este fim.
Um dos diferenciais do aeroporto é a facilitação do check-in e despacho das
malas para seus usuários, o in town check in service. Duas estações de metrô
estão preparadas para este atendimento. São elas a Hong Kong Station e a Kowloon
Station que também agregam outro serviço prestado pelo aeroporto, o de transporte
expresso para diversos hotéis.
Dentro do aeroporto encontram-se o Regal Airport Hotel que é ligado ao
terminal através de uma passagem coberta e o Plaza Premium Lounge, ambos
possuem instalações executivas. (Figura 7)
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Figura 7: Sinalização afixada no Plaza Premium Lounge no Aeroporto Internacional de Hong Kong
Fonte: Plaza Hotel, 2014

Colocado em 5º lugar está o Aeroporto Internacional de Schiphol, é o principal
aeroporto dos Países Baixos (Holanda). Situado a 9 km a sudoeste de Amsterdã, o
complexo está perto da auto-estrada A4, que faz a ligação entre Amsterdam,
Roterdão e Haia. Considerado o 4º mais movimentado da Europa, composto por um
terminal, atende a 101 empresas aéreas que voam para 317 destinos, transportando
51 milhões de passageiros por ano. Uma estação de trem localizada embaixo do
terminal faz a conexão com o sistema da cidade.
O aeroporto conta com um shopping, um anexo do Museu Rijksmuseum com
exposições de arte contemporânea e entrada gratuita. Também possui uma livraria
onde uma coleção de 1200 livros é disponibilizada em 29 línguas. Outra
característica e um diferencial do aeroporto é o Panoramaterras, terraço gratuito
onde os amantes da aviação podem admirar através de boa área de observação, os
pousos e decolagens.
Dentro do aeroporto está localizado o Hotel Mercure Schiphol Terminal sendo
que, outros são encontrados perto do complexo aeroportuário. Alguns deles são:
Hilton Amsterdam Airport Schiphol, Courtyard Amsterdam Airport, Sheraton
Amsterdam Airport Hotel, Valk Hotel Schiphol, Dorint Airport Hotem Amsterdam
Schiphol, NH-Schiphol, Ibis Amsterdam Airport Schiphom, Best Westerm Amsterdam
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Airport entre outros. Entre eles, diversos oferecem serviço de transporte entre os
dois equipamentos. (Figura 8)

Figura 8: Restaurante no Aeroporto de Schiphol, em Amsterdam
Fonte: Exame, 2014.

Em 6º lugar, posiciona-se o Aeroporto Internacional de Tóquio, também
conhecido como Haneda. O maior aeroporto do mundo ocupa 550 mil metros
quadrados e é composto de 5 andares. Fica situado na cidade de Ota, a 16 km ao
sul de Tóquio. Compreende 3 terminais sendo que 2 são domésticos, ligados por
uma passarela subterrânea para pedestres e o outro, internacional. Todos os
terminais são interligados por serviço de ônibus gratuito, com 9 estações de
paradas, funcionando entre 5:00h ás 24:00h. Existem algumas estações com
conexão direta para o Tokyo Monorail. Outro destaque do aeroporto é o serviço de
um trem que o liga ao outro importante aeroporto do Japão, o Narita. Detentor de
diversos prêmios que o qualificam como o mais pontual do mundo, tem 94,3% de
voos com saídas nos horários determinados e 88,6% chegam ao mesmo com
pontualidade.
No terminal 2 está localizado o Haneda Excel Tokyu Hotel com 387 quartos e
no lado oeste do aeroporto o Hotel JAL City Haneda Tokyo. Entretanto, outros hotéis
são encontrados nos arredores. O aeroporto dispõe de um terminal VIP e espaço
para voos particulares.
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O Aeroporto Internacional de Pequim conquista o 7º lugar na pesquisa da
SkyTrax. Situado a 25 km a nordeste do Centro de Pequim, conta com 3 terminais e
é um dos mais agitados da China e do mundo. Segundo maior do mundo em
número de passageiros, tem seus terminais interligados por um serviço exclusivo de
trem, o Airport Express Line que também fornece uma conexão direta com o metrô
de Pequim. Seu terceiro terminal foi construído em função dos Jogos Olímpicos de
2008. Projetado arquitetonicamente para enaltecer a cultura japonesa, possui um
teto aerodinâmico em forma de dragão, pintado nas cores vermelho e dourado.
Possui clarabóias e jardins internos que lembram o Palácio Imperial.
Uma de suas características mais significativas é sua "cozinha global" com 72
lojas de comidas de todo o mundo. Possui um centro médico 24 horas e apesar de
não ter algum hotel em seu complexo, é cercado por vários, de padrões
internacionais, sendo que alguns deles oferecem transporte entre o hotel e o
aeroporto.
O 8º lugar ficou para o Aeroporto Internacional de Zurique, também conhecido
como Aeroporto de Kloten é o principal da Suíça. Recebeu várias condecorações de
melhor aeroporto na entrega de bagagem e atendimento ao cliente. Distante 10 km
ao norte de Zurique, é cercado por estradas que atravessam grandes cidades do
país como, Zurique, Kloten, Berna e Brasiléia através da via A20.
São encontrados vários hotéis nas adjacências do aeroporto. Entre eles o
Swiss Star GmbH, o Welcome Inn e o Hotel Fly Away. Alguns como o Hilton Zurich
Airport o Allegra e o Airport Western oferecem serviço gratuito de transfer.
Em 9ª colocação se encontra o Aeroporto Internacional de Vancouver, o
segundo maior do Canadá em número de passageiros. Localizado a 13 km ao sul de
Vancouver, na província British Columbia, possui 3 terminais sendo que o doméstico
se liga ao internacional através de um corredor de vidro, denominado Link ou ônibus.
No ano de 2004, foi o ganhador do selo de aeroporto mais acessível do
mundo por ter em suas instalações uma série de facilidades para pessoas com
mobilidade reduzida. Foi também o primeiro da América do Norte a criar, em 1989,
um programa de voluntários oferecendo orientações aos visitantes.
O aeroporto dispõe ainda de um hospital, salão de jogos e a decoração é
inspirada na arte aborígene, numa coleção em que os destaques vão para
esculturas em madeira e totens. O Fairmont Vancouver Airport Hotel está localizado
dentro do espaço aeroportuário. Outros hotéis encontram-se instalados nas
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imediações, com serviço de ônibus de transporte.
Finalmente a pesquisa indica o 10º lugar nas pesquisas. O Aeroporto de
Heathrow em Londres, atendendo uma média de 70 milhões de passageiros ao ano,
faz dele o terceiro mais movimentado do mundo neste item e o maior do mundo em
número de passageiros internacionais. Do aeroporto se faz conexão através do
sistema de metrô, o London Paddington Station que atende à toda a área
metropolitana e para outras cidades. O aeroporto está localizado a 24 km a oeste de
Londres e conta com 5 terminais sendo 3 ligado por faixas de pedestres e esses ao
4 através de uma linha de trem, o Heathrow Express. O quinto terminal foi
inaugurado em 2008 e é exclusivo da British Airways com mais de 100 lojas, muitas
de grifes e restaurantes. Sua particularidade reside na presença de espaços
religiosos diversos distribuídos pelo complexo tais como, capelas católicas,
anglicanas, hindus, islâmicas, judias e sikhs.
O Hilton Heathrow Hotel fica localizado a poucos passos do terminal 4 através
de uma ponte para pedestres. Além desse, grandes redes hoteleiras são
encontradas nas imediações do aeroporto.
A seguir são descritos os serviços básicos e comuns aos aeroportos
premiados. Todos os aeroportos possuem balcões de aluguel de carros com as
maiores e mais conhecidas companhias. Também dispõem de serviços bancários,
câmbio, correios, salas de conferência e reuniões, áreas VIP, telefones públicos,
serviços de telefonia móvel, internet no modo Wi-Fi, estacionamentos com áreas
cobertas e/ou abertas, vagas especiais para deficientes, vários bares, cafés e
restaurantes, guarda-volumes, carrinhos para transporte de bagagens, duty-free,
lojas diversas, inclusive alguns nomes de grifes famosas, fraldários, espaço para
achados e perdidos, padarias e/ou mercados, shoppings e/ou centros comerciais e
instalações para deficientes, entre outros.
Segundo os dados coletados pela pesquisa realizada pela SkyTrax, o Brasil
possui 4 entre os 10 primeiros aeroportos classificados na América do Sul (Vida e
estilo, 2014). Em 1º lugar está o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, o
maior e mais movimentado do país, com 13,3 milhões de passageiros registrados
em 2012. O 2º colocado é o Aeroporto Internacional José Joaquin de Olmedo, no
Equador. O Aeroporto Internacional de Santiago ou Aeroporto Internacional
Comodoro Arturo Merino Benitez, é o mais movimentado do Chile e o único meio de
transporte que faz a ligação com a cidade, é o carro. A 4ª colocação ficou para o
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Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, maior da América do Sul e o
mais movimentado do Brasil. Em 5º lugar está o Aeroporto Internacional Tom Jobim
ou Galeão no Rio de Janeiro. É o 2º maior do Brasil e passou recentemente à
concessão do consórcio formado pela Odebrecht TransPort e Changi International,
pelo prazo de 25 anos. (Portal Brasil, 2014)

2.2 AEROPORTOS DO BRASIL

Os aeroportos brasileiros podem ser privados, municipais, estaduais,
pertencentes ao poder público, concedidos ou administrados pela Infraero (2014).
Recentemente foram dados em concessão cinco aeroportos dentre os administrados
pela Infraero e são eles: Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek Brasília; Aeroporto Internacional André Franco Montoro, Guarulhos/Cumbica - São
Paulo; Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas; Aeroporto Internacional
Antônio Carlos Jobim/Galeão - Rio de Janeiro e o Aeroporto Internacional Tancredo
Neves/Confins - Belo Horizonte.
Com o intuito de melhorar a qualidade do serviço aeroportuário no país, a
Secretaria de Aviação Civil/ Presidência, SAC/PR (Aviação Civil Brasileira, 2014),
aplica a cada semestre, pesquisa de satisfação em 15 aeroportos brasileiros. Destes
15 aeroportos, 12 são internacionais e os 3 restantes, domésticos. Os resultados da
pesquisa tem a finalidade de apontar possibilidades de melhorias na gestão, no nível
de serviços ofertados, no desenvolvimento da aviação civil, de forma a formar uma
metodologia permanente para o melhor atendimento aos passageiros. A última
avaliação foi computada a partir de pesquisa aplicada entre os meses abril a junho,
ou seja, 2º trimestre de 2014 e os dados comparados ao mesmo período do ano de
2013.
Os itens avaliados, disponíveis para consulta na página da SAC refletem o
que os passageiros vivem ao usar esses serviços quando em deslocamento pelo
país. Os indicadores aeroportuários pesquisados vão do check-in às áreas de
transporte terrestre, pelo controle migratório ou aduaneiro, inspeção de segurança,
sinalização, facilidades, instalações aeroportuárias, ambiente do aeroporto e
serviços de embarque e desembarque.
Os aeroportos avaliados e suas classificações são as mostradas na figura
abaixo. (Figura 9)
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Figura 9: Desempenho dos aeroportos
Fonte: SAC, 2014

O Aeroporto Internacional Governador Aluizio Alves de São Gonçalo do
Amarante (RN), foi inaugurado em junho deste ano e participou da pesquisa pela 1ª
vez. Por esta razão, não teve medida de avaliação comparativa com o ano ou outros
períodos anteriores. As avaliações são pontuadas numa escala que varia de 1 a 5.
Em seguida, faz-se a média em cada quesito e por fim, a média final que pontua a
classificação. A média geral do trimestre foi a maior alcançada desde o primeiro
relatório feito no 1º trimestre de 2013, 3,82 pontos. A média do aeroporto de Natal foi
de 4,2 e a primeira colocação ficou para o Aeroporto de Curitiba, vencedor pela 3ª
vez consecutiva, com 4,1. (Figura 10)
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Figura 10: Aeroporto de Curitiba
Fonte: Infraero, 2014

A menor média ficou para o Aeroporto de Guarulhos, com 3,09 pontos. O
Aeroporto Santos Dumont conquistou o 2º lugar com a média 4,07, tendo descido
0,01 ponto comparado ao mesmo período de 2013. Ainda de acordo com a SAC,
alguns aeroportos avaliados estão em processo de expansão, obras de melhoria e
de mudanças em suas estruturas, o que pode ter contribuído por uma insatisfação
mais pontual.
Na foto abaixo (Figura 11), é possível verificar a presença de banners com
palavras de encorajamento distribuídas pelos corredores do Aeroporto Internacional
Deputado Luis Eduardo Magalhães, em Salvador.
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Figura 11: Aeroporto de Salvador
Fonte: SAC, 2014.

De acordo com a Infraero (2014), o órgão e o governo não medirão esforços
para que o país ofereça serviços de transporte aéreo de qualidade no futuro.
2.3 AEROPORTO SANTOS DUMONT
A história do nascimento do Aeroporto Santos Dumont, é descrita em diversas
fontes e são convergentes em suas informações. São dados relatados no livro
publicado pela Empresa das Artes sob o título AEROPORTO SANTOS DUMONT 1936 1996 RIO DE JANEIRO BRASIL, no qual a Infraero, em comemoração aos 60
anos do Aeroporto, com o apoio das empresas Gate Gourmet, Nordeste Linhas
Aéreas, TAM Linhas Aéreas, Transbrasil, UNISYS, VARIG e VASP, sentindo a
necessidade de relatar a história, de forma a documentá-la para as gerações futuras
e ao mesmo tempo fazer uma homenagem a este importante espaço, publicou esta
edição.
Na década de 30 do século XX, o Rio de Janeiro sendo a capital do Brasil,
ainda não tinha um aeroporto moderno. Especialmente por esta condição, o Estado
necessitava de um Aeroporto que estivesse à altura das suas necessidades.
Existiam duas áreas que poderiam atender o projeto. Uma seria a Ponta ou Aterro
do Calabouço, onde era feito o transporte comercial nacional e internacional, através
de hidroaviões que operavam naquele atracadouro. Esta área ficava próxima ao
Centro da cidade, o que já era promissor. A outra área seria o Campo de
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Manguinhos, que recebia as aeronaves civis de pouso e decolagem, enquanto os
aparelhos militares da Aeronáutica utilizavam o Campo dos Afonsos e os da
Marinha, o Galeão. A escolha pela área do Calabouço foi feita com elogios e
aprovação de especialistas em aviação do mundo todo. O terreno foi cedido pela
Prefeitura do Distrito Federal ao Ministério da Aviação e Obras Públicas.
A ampliação do aterro em mais de 370.000 m² a partir de 1934, considerada a
primeira parte do projeto, foi feita com a construção de uma muralha de contenção e
o lançamento de mais de 2.700.000 m³ de areia e pedra, provenientes da explosão
do Morro do Castelo, também no Centro do Rio, próximo ao Aeroporto, no mar. A
história contada é de que a Prefeitura chegou a emprestar um burrinho para ajudar
na obra.
As atividades desenvolvidas no local não sofreram interrupções e a parte
terraplanada, ainda não terminada, passou a ser utilizada por pequenas aeronaves,
numa área franqueada de 400 metros. Já em 1936, na medida de 700 metros
aterrados, a companhia VASP inaugurava o seu 1º voo unindo o Rio a São Paulo,
com dois Junkers para 17 passageiros, abrindo o espaço para aparelhos de porte
maior. Na mesma hora em que decolava o voo do Rio em direção a São Paulo, saía
um de São Paulo em direção ao Rio. Depois de 2 horas de voo, cada um pousava
em seu destino. Porém, a inauguração oficial dos voos regulares aconteceu em
30/10/1936 quando o Aeroporto do Calabouço foi batizado de Santos Dumont.
Em 1938 houve a ampliação da pista de 700 para 1050 metros, expansão
necessária, ocasionada pela demanda da quantidade de aviões baseados em terra.
Ainda neste ano, o Presidente Getúlio Vargas inaugurou o terminal principal,
naquela que seria a fase de ouro do aeroporto. Na ocasião, com a capital instalada
no Rio de Janeiro, que também concentrava a importância econômica do País, o
Estado já era detentor de grande concentração turística e com isso, o SDU detinha
superioridade no transporte aéreo nacional. Enquanto isso, São Paulo não subtraia o
tráfego aéreo do Rio de Janeiro.
Por volta de 1947, o SDU atingiu seu apogeu, ao somar 300 metros à sua
pista, num total de 1350 metros. Nesta mesma época, o DAC, Departamento de
Aviação Civil, transferiu para o Aeroporto do Galeão, os voos intercontinentais, que
por serem maiores, poderiam decolar com mais peso.
Os anos dourados do SDU se estenderam até os anos 60 do século XX e
conquistou seu apogeu durante os anos 50 quando, antes da mudança da capital do
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Rio de Janeiro para Brasília, foi criado o serviço de Ponte Aérea entre o Rio e São
Paulo através de um pool envolvendo as empresas VARIG, VASP e Cruzeiro. Neste
mesmo período, Brasília se tornou a capital do País e São Paulo, a posição de
cidade mais importante, por sua capacidade industrial. Foi quando o SDU sofreu
uma mudança significativa, deixando a sua antiga capacidade de tráfego,
direcionada para o Estado de São Paulo já que os turbo-hélices operacionalizados
ali para a Ponte Aérea foram obrigados pelo DAC a serem substituídos por grandes
jatos, as aeronaves quadrimotoras. A partir desta ocasião, o SDU foi se tornando
destaque nas operações de empresas de taxi aéreo, aeronaves executivas e aviões
da FAB, Força Aérea Brasileira. E, em 1991, os turbo-hélices deixam de ser
operacionalizados ali, dando fim à fase romântica, a era de ouro do SDU.
Atualmente o aeroporto opera basicamente com voos da rota Rio-São Paulo, voos
oriundos de dentro do Estado do Rio de Janeiro e voos regionais ligando as
principais capitais do país.
O atual terminal de desembarque, a Estação Central de Passageiros, obra
arrojada e monumental, foi projetada e executada pelos irmãos MM Roberto, é
tombado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural, INEPAC. (Figura 12)

Figura 12: Terminal de desembarque/Escultura Solar-Wind-Surfer de Jesper Neergaard
Fonte: Acervo próprio
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Com a crescente demanda turística e por sua característica de uso
preferencial por parte dos executivos, a Infraero detectou a necessidade de reformas
e de ampliação do Aeroporto e, em 2003, deu início a projetos que contemplariam
essas questões. Em 2007, mantendo seu prédio original, inaugurou um moderno
prédio, de uso exclusivo para o terminal de embarque. A sala de embarque, com
1.800 m², é envidraçada, na cor verde transparente, dando uma visão total da Baía
de Guanabara, do Pão de Açúcar e da Ponte Rio-Niterói. O teto chama a atenção
por lembrar um céu azul. De forma a não comprometer sua estrutura e não obstruir a
visão, o ar condicionado está instalado no piso. (Infraero, 2014)
O SDU é estruturado em 833.703 m² sendo que destes 95.800 m² são
destinados ao pátio das aeronaves. É composto de 8 pontes de embarque com
capacidade para 13 aeronaves estacionadas remotamente. Formado por 2 pistas,
uma principal com comprimento de 1.323m X 42m e outra auxiliar com 1.260m X
30m. O terminal de passageiros possui 19.000 m² e tem capacidade/ano de 9,9
milhões de usuários. O estacionamento tem vagas para 1.200 veículos. O aeroporto
está localizado a 5 km do centro da cidade do Rio de Janeiro, o que lhe promove
destaque por permitir acesso rápido a bons hotéis como também a várias atrações
turísticas. (Figura 13)

Figura 13: Imagem da vista aérea do Aeroporto Santos Dumont
Fonte: Google Maps
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O aeroporto não possui um site próprio de informações. As informações
oficiais

disponíveis

se

encontram

no

site

da

Infraero.

O

site

aeroportosantosdumont.net administrado pela empresa PROMPT-TI, fornece dados
atualizados sobre os aeroportos e entre eles se encontra o SDU:
Aeroportos do Brasil - Canal Premium para a divulgação da sua marca.
Nossa rede de sites de aeroportos foi desenvolvida com o objetivo de
informar e auxiliar usuários dos aeroportos brasileiros com informações
sobre voos, companhias aéreas, empresas de transfere, lojas,
estacionamentos, mapas, facilidades e outras informações. Se sua empresa
presta serviços relacionados com aeroportos ou comercializa produtos e
serviços para público Premium, nossa rede é o lugar certo para anunciar!

O SDU foi incluído numa pesquisa feita pela Infraero em 2011 entre os 10
maiores aeroportos em movimento de passageiros do Brasil. (Figura 14)
Os aeroportos classificados foram os seguintes: Viracopos, Porto Alegre,
Curitiba, Congonhas, Santos Dumont, Confins, Salvador, Brasília, Guarulhos e o
Galeão. Os dados levantados encontram-se disponíveis na página da Infraero.

Figura 14: Vista do Aeroporto Santos Dumont
Fonte: Infraero, 2014.
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O SDU foi projetado pelo urbanista francês, Alfred Agache e é considerado
um clássico da arquitetura brasileira. Em seu interior tem como destaque um painel
do artista plástico Paulo Werneck que conta a história da aviação.

2.3.1 SERVIÇOS

Completadas as informações dos aspectos físicos do prédio do SDU, em sua
estrutura, a seguir são explanados os serviços/lojas que acompanham o Aeroporto.
(Aeroporto Santos Dumont, 2014)
O aeroporto possui vários pontos de alimentação espalhados pelos dois
terminais. Na área restrita do 1º piso do terminal de embarque, encontramos o Café
Hum e o Viena Slacks. Fora deste espaço restrito, ficam localizadas as seguintes
empresas de alimentos: Aerogurt, Bomboniere Kopenhagen, Bomboniere Torcan La Selva Mix, Café Três Corações, Pizzaria Fornera Já o Restaurante 14 Bis - Self
Service, fica localizado no 2º piso.
Ainda neste piso, encontram-se as lojas de artesanatos Arunã e R Sobral, um
posto de serviços dos Correios, a única farmácia do aeroporto, a Air Farma e a
Livraria La Selva. No térreo ficam o serviço de Guarda Volumes, Malex e o posto de
engraxates.
Todas as salas VIP do aeroporto, Amex, Bbtur e Diners e o Posto Médico
encontram-se no 1º piso. A sala VIP da TAM entretanto, fica localizada na área
restrita. Além das lojas, ficam distribuídos neste andar, cinco quiosques de
conveniências. São eles: Dufry Sports, esporte automotivo, a Editora Três, de
assinaturas de revistas, Embratel, cartões telefônicos, Fom, quiosque de almofadas
e a Tabacaria Santos Dumont.
Finalmente, entre as lojas situadas neste mesmo local, estão as seguintes
marcas inseridas no quesito Moda e Beleza: Agatha Mix, Aqualung, Arunã, O
Boticário, Dandy Mix, Dufry Shopping, Ginásio, Hering, It Beach, Maiorca Bijouterias,
Richard's Roupas Masculinas e Richard's Roupas Femininas e Sobral sendo que as
lojas Bebê Carioca, a H Stern e a NYS Collection ficam localizadas na área restrita.
Já no terminal de desembarque em termos de alimentação ficam os seguintes
estabelecimentos: no subsolo o Hangar 11 Restaurante, no térreo, Batata Inglesa,
Boulevard Café e Frango Assado e no mezanino o Restaurante 14 Bis - A La Carte.
Os bancos Bradesco, Itaú, os Caixas Eletrônicos, HSBC, Itaú, Santander,
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Bradesco e Banco do Brasil são encontrados no térreo, enquanto que a Caixa
Econômica Federal, no mezanino. Os fraldários também se localizam no térreo. As
seguintes locadoras de veículo operam neste mesmo espaço: Hertz, Localiza,
Locaralpha, Movida e Unidas e a agência de turismo BB Turismo.
A NYS Collection, óculos de sol é a única loja deste terminal. As Companhias
de Taxis especiais, autorizadas a operar no SDU estão localizadas no térreo do
desembarque e são elas: Aeros Dumont, Cooptaxi com serviço para deficientes,
Cootramo e Transcootur, Transcoopass Rádio Taxi, Coopataxi e Ouro Taxi. No lado
externo, funciona o serviço de taxi comum, com atividade contínua. Várias linhas
fazem o transporte urbano, passando em frente ao Aeroporto em direção a diversos
pontos. Há outra linha especial que sai do SDU em direção à Estação do Metrô da
Cinelândia, pelo valor de R$3,00 no bilhete integrado.
O SDU também operacionaliza o serviço de cinco empresas de Taxi Aéreo.
São elas: DS Taxi Aéreo, Líder Aviação, TAM Aviação Executiva, Heli Rio e Colt
Aviation.
As companhias de aviação que prestam serviço ao aeroporto são: AVIANCA,
AZUL, GOL, TAM e TRIP.
As Empresas de Transfers e Traslados que oferecem seus serviços no SDU
são: ReiTur Turismo e a companhia de transporte Real Auto Ônibus operacionaliza a
linha 2145 que interliga o SDU ao Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim Galeão e a linha 2018 que liga o Galeão ao Terminal Rodoviário Alvorada na Barra
da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Finalizando, o SDU também é equipado com um Balcão de Informações da
Iinfraero no terminal de embarque e outro no terminal de desembarque. O Posto da
Polícia Militar - BPTUR e o espaço destinado aos Achados e Perdidos estão
localizados no terminal de desembarque. No terminal de embarque encontram-se o
Juizado Cível e a Polícia Federal.
Estes são os serviços e apoios que fazem parte do complexo do Aeroporto
Santos Dumont. Entretanto, em seu entorno, em áreas compreendidas entre 700
metros a 5 km de distância, o SDU é cercado por inúmeros serviços, incluindo áreas
turísticas de valor expressivo, hotelaria de diversas classificações, transporte urbano
variado e abrangente, igrejas, hospitais, rodoviária, o que lhe confere características
de um importante equipamento urbano.
A rede hoteleira situada nos arredores do SDU é composta por hotéis,
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pousadas, albergues com distâncias que variam entre 500 m a 5 km, com variedade
de preços. O Relais & Chateaux Santa Teresa, hotel de classificação 5 estrelas, fica
situado a 2,9 km de distância do aeroporto. Já o Ace Backpackers Hostel fica a 4,8
km do aeroporto e tem classificação de albergue. Entre outros, são encontrados os
seguintes hotéis: Aeroporto Othon Travel, o Hotel Atlântico Business Centro,
Windsor Astúrias, o Hotel OK, o Diamond Hotel e o Golden Park Hotel Rio de
Janeiro.
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3 O AEROPORTO SANTOS DUMONT E A HOSPITALIDADE
Para a melhor compreensão a respeito da hospitalidade no SDU, optou-se por
utilizar as categorias de análise propostas por Camargo (2004) de receber,
alimentar, entreter e hospedar.
No entendimento de que o levantamento de alguns dados relacionados ao
tema daria uma visão das características da hospitalidade, que podem ser
observadas ou não naquele equipamento, foi aplicado um questionário com 11
perguntas de múltipla escolha e 2 da modalidade abertas.
O questionário (APÊNDICE), ficou disponível pelo período de uma semana,
entre os dias 22 a 28 de outubro de 2014 e foi respondido por 74 usuários. Entre
estes, 33 foram aplicados no próprio aeroporto nos dias 26 e 27, pela autora do
trabalho. A pesquisa foi criada na plataforma Qualtrics, que também organiza os
dados, cujos resultados serão apresentados a seguir. (Qualtrics, 2014)
3.1 PERFIL DOS RESPONDENTES
O questionário classificou os pesquisados nas quatro primeiras questões. As
últimas 8 questões se relacionam à hospitalidade.
A questão 1 se refere ao gênero:

Figura 15A: Percentual de gênero da amostra pesquisada
Fonte: Qualtrics, 2014.
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Figura 15B: Percentual de gênero da amostra pesquisada
Fonte: Qualtrics, 2014.

A questão de número 2 diz respeito às faixas etárias.

Figura 16A: Percentuais segundo as faixas etárias
Fonte: Qualtrics, 2014.

Figura 16B: Percentuais segundo as faixas etárias
Fonte: Qualtrics, 2014.
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A questão 3 se relaciona ao grau de escolaridade:

Figura 17A: Percentuais de graus de escolaridade
Fonte: Qualtrics, 2014.

Figura 17B: Percentuais de graus de escolaridade
Fonte: Qualtrics, 2014.

A questão número 4 se refere às profissões. Como esta questão é a primeira
descritiva, não foi gerado um gráfico de dados para a mesma. A seguir a descrição
das diversas profissões encontradas:

Quadro de Profissões
Administrador
1 Estudante
Agente de Viagens
1 Farmacêutico
Analista de Sistemas
1 Funcionário Público
Arquiteta
1 Jornalista
Assistente Administrativo
3 Médica
Auxiliar Administrativo
2 Petroleiro
Confeiteira
1 Produtora de Eventos
Contador
1 Professor
Controller
1 Psicóloga
Designer
1 Psicopedagoga

7
1
11
3
1
1
1
8
1
1
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Do Lar
Bancário
Economista
Engenheiro
Estatístico

1
1
2
3
1

Representante Comercial
Sanitarista
Turismólogo
Sem profissão
TOTAL

1
1
5
1
64

Figura 18: Quadro com as profissões encontradas na amostra
Fonte: Qualtrics, 2014.

Na leitura destes dados, se tem uma amostra do quadro atual dos
passageiros do SDU.
Quanto ao gênero, o número de mulheres que viajaram é de 50% maior do
que os homens. Pode estar refletindo a maior mobilidade das mulheres, atualmente.
Na questão referente à idade, há uma pequena elevação na faixa etária
compreendida entre 21 a 30 anos mas, acompanhada pela faixa etária seguinte, de
31 a 40 anos, correspondendo as duas juntas a 67% dos viajantes.
O grau de escolaridade percebido para a maior porcentagem de usuários do
aeroporto é a pós graduação, com 42%. Em seguida se encontra o superior
incompleto com uma diferença de 13%.
No quadro das profissões, a categoria que mais viajou é a dos funcionários
públicos, seguidos pelos professores. Esta colocação pode estar associada ao fato
da pesquisa ter sido divulgada principalmente no âmbito da Faculdade de Turismo
da Universidade Federal Fluminense (UFF).
De maneira geral, as mulheres viajaram mais do que os homens. O maior
número de passageiros do transporte aéreo é pós-graduado com idade média em
torno de 30 anos.
Os dados obtidos pela identificação dos passageiros explicam as respostas à
pesquisa e suas conclusões.
3.2 AVALIAÇÃO DA HOSPITALIDADE
A seguir serão descritos os dados relativos à compreensão da hospitalidade
segundo a percepção individual dos passageiros.
Esta questão, de número 5, aborda se o aeroporto é ou não hospitaleiro. Dos
respondentes, 65% afirmam que o SDU é um local hospitaleiro.

51

Figura 19A: Percentual da questão de ser ou não hospitaleiro
Fonte: Qualtrics, 2014.

Figura 19B: Percentual da questão de ser ou não hospitaleiro
Fonte: Qualtrics, 2014.

As questões explanadas a seguir, são relacionadas às práticas sociais
verificadas por Camargo (2004), e encerrando o questionário, a questão descritiva
que objetiva dar aos usuários a possibilidade de citar considerações ou opiniões
sobre o SDU.

3.2.1 PRÁTICAS SOCIAIS DA HOSPITALIDADE NO AEROPORTO SANTOS
DUMONT SEGUNDO OS USUÁRIOS

A pesquisa foi formulada pretendendo verificar o ambiente do SDU diante dos
conceitos dos domínios da hospitalidade, no entendimento dado por Camargo 2004,
p. 50-66).
O autor supracitado categoriza as práticas sociais em dois eixos. O primeiro
eixo se refere aos tempos sociais da hospitalidade humana em receber/acolher
pessoas; hospedar; alimentar e entreter. O segundo eixo está relacionado aos
espaços sociais em que a hospitalidade se desenvolve. São eles: o doméstico; o
público; o comercial e o virtual. Para o estudo proposto, foram usados os domínios
dos tempos sociais aplicados nos contextos público e comercial. As outras
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características foram descartadas para este propósito.
Receber na sua concepção, diz respeito tanto ao ato de recepcionar quanto
ao ato de acolher. Quando interseccionado ao comercial trata da questão da troca
entre anfitrião e visitante, da etiqueta e profissionalismos da recepção e do anfitrião,
da hotelaria e restauração. No que diz respeito ao espaço público, vai se referir à
sinalização e à segurança, uma das questões mais prementes nos estudos sobre a
hospitalidade e junto ao alimentar, ao uso do solo, educação, ao direito de ir-e-vir e à
existência de um plano de desenvolvimento turístico, formam o contexto deste
domínio.
Hospedar no âmbito comercial vai tratar o hóspede como pagante e engloba
os meios de hospedagem, os hospitais, os cruzeiros. No trato público, faz menção
aos centros de informações turísticas, aos abrigos da cidade, aos albergues e os
hotéis de trânsito ou hospedagem nos terminais de transporte para pernoite ou por
um intervalo de horas.
A alimentação é importante condição do processo. Ela serve de comunicação
e socialidade humanas. A cultura ocidental tem no ato do alimentar-se um forte
apelo de ligação às confraternizações e congraçamentos. Feiras livres, terminais
atacadistas de alimentos são locais em que ocorrem importantes processos de
hospitalidade. Na visão profissional, comer em restaurantes, pode indicar sinal de
visibilidade social e econômica.
Finalmente o entreter que na condição profissional, se relaciona aos serviços
pagos de lazer e noturnos. Já no âmbito público, diz respeito aos equipamentos
urbanos de lazer e eventos, os parques, museus, clubes recreativos que se
direcionam mais à população residente e às políticas públicas voltadas para o
entretenimento de massa.
Dados estes conceitos, o trabalho procura verificar a inserção destas
variáveis no SDU através das questões que seguem.
A questão 6 é concernente à hospitalidade avaliada na ausência de contato
humano. Relaciona-se ao ambiente do SDU de uma forma geral, o bem-estar, a
agradabilidade, a sensação de estar sendo cuidado naquele espaço.
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Figura 20A: Percentual de quanto o ambiente do SDU é hospitaleiro ou não
Fonte: Qualtrics, 2014.

Figura 20B: Percentual de quanto o ambiente do SDU é hospitaleiro ou não
Fonte: Qualtrics, 2014.

O percentual verificado é importante sinalizador da satisfação da qualidade do
espaço do aeroporto, independente das trocas e do envolvimento de pessoas no
processo.
A questão de número 7, teve como objetivo verificar como é tratada a questão
da alimentação no aeroporto.
Ao usar a opção de uma condição de neutro nas respostas às perguntas
seguintes, é inferido que o neutro está situado numa posição intermediária entre o
satisfeito e o insatisfeito, podendo ser considerado como parcialmente satisfeito.

Figura 21: Percentuais referentes à alimentação disponível no aeroporto pesquisado
Fonte: Qualtrics, 2014.
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Tabela 1: Percentuais referentes à alimentação disponível no aeroporto pesquisado

Fonte: Qualtrics, 2014.

No quesito alimentação, o aeroporto tem um alto índice de rejeição aos
preços e à variedade dos alimentos disponíveis aos usuários. As características de
higiene, apresentação e na condição do ambiente disponível a esse fim, apresentou
índices consideráveis entre o neutro e o satisfeito, sendo um fator positivo destes
quesitos analisados.
A questão 8 aborda o quesito hospedar no sentido público, em que a
segurança tem relevância. Foi atrelado a este quesito o conceito de conforto do
equipamento.

Figura 22: Percentuais relacionados ao hospedar quanto à segurança e o conforto
Fonte: Qualtrics, 2014.

Tabela 2: Percentuais relacionados ao hospedar quanto à segurança e o conforto

Fonte: Qualtrics, 2014.
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Em seguida, a questão 9 avalia os meios de hospedagem.

Figura 23: Percentuais de itens relacionados aos meios de hospedagem
Fonte: Qualtrics, 2014.

Tabela 3: Percentuais de itens relacionados aos meios de hospedagem

Fonte: Qualtrics, 2014.

No contato com alguns respondentes, foi possível perceber que um
percentual bem grande das respostas, no neutro, se referia ao fato de muitos dos
respondentes, pelo mesmo motivo explicado anteriormente, serem do âmbito da
UFF, o que poderia explicar a não utilização de hospedagem.
A questão número 10 se refere ao entretenimento, sendo bem significativa, na
medida em que o SDU não tem a característica de propiciar ações que permitam a
incursão deste item em seu espaço.
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Figura 23: Percentuais de itens relacionados ao entretenimento
Fonte: Qualtrics, 2014.

Tabela 4: Percentuais de itens relacionados ao entretenimento

Fonte: Qualtrics, 2014.

Abaixo, segue a percepção do número de respostas quanto ao fato do
aeroporto não produzir entretenimento aos passageiros em espera.
A questão número 11, mais abrangente na percepção dos conceitos da
hospitalidade, tais como a recepção, o acolhimento e o receber bem, que agregam
as características indicativas do preparo e qualificação dos profissionais destes
setores.
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Figura 25: Percentuais dos itens relacionados ao receber
Fonte: Qualtrics, 2014.
Tabela 5: Percentuais dos itens relacionados ao receber

Fonte: Qualtrics, 2014.

Para finalizar as questões de múltipla escolha, a questão 12 se refere ao grau
de satisfação com o SDU e que reflete o pensamento da hospitalidade conceituada
em cada indivíduo.
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Figura 26A: Percentuais de satisfação dos usuários com o SDU
Fonte: Qualtrics, 2014.

Figura 26B: Percentuais de satisfação dos usuários com o SDU
Fonte: Qualtrics, 2014

Destaca-se nesta questão, o fato do percentual alcançado na condição de
satisfeito, ser bem superior às demais respostas.
Encerrando a pesquisa, encontra-se a questão 13, descritiva, que oferece aos
respondentes a possibilidade de fazer alguma crítica, sugestão ou elogio aos
serviços prestados no SDU, no sentido de enriquecer a pesquisa. Dos 74 usuários
que se prontificaram a responder o questionário, 21 ofereceram sua opinião por
escrito. A questão que mais foi citada se refere ao domínio do alimentar. Entre estas
colocações, 10 pessoas citaram os fatores preço, variedade, concentração da oferta
de alimentos em um único local, uma praça de alimentação, como indicadores
preponderantes para atendimento de qualidade neste quesito. Entre as 10 queixas
referentes à alimentação, 5 delas foram atreladas a alguma outra consideração.
Nessa perspectiva, com o intuito de facilitar a leitura destes dados, foi feita uma
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compilação destas respostas.
As repostas relatadas são: a sinalização ruim no embarque para os
passageiros; respeitando-se o fato dos limites do aeroporto em detrimento do
tombamento, melhorar o espaço de desembarque, muito apertado; atendentes não
falam inglês; tempo de espera para os taxis; maior integração com a cidade;
acessibilidade e transporte para o aeroporto; atendimento qualificado para
atendimento à pessoas com necessidades especiais; modernização; promover uma
identidade do aeroporto com a cidade, identidade, poderia ser através da música; os
diversos serviços mal localizados e distribuídos e principalmente, melhorar a
qualidade dos processos em que a alimentação é o foco!
Além das percepções dos usuários, outro ponto de vista que pode ser
mencionado é o do Senhor Ferreira, o supervisor da Infraero que se dispôs a uma
conversa no dia 26 de outubro de 2014, por ocasião da terceira visita feita àquele
espaço. Baseado em sua experiência no trabalho realizado no SDU, a maior
dificuldade encontrada é o fato de não haver um convívio harmonioso entre a classe
de taxistas e a administração do aeroporto. Os taxistas abordam os passageiros
antes da fila de embarque, gerando estresse e desorganização.
Com a concessão do Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, os
funcionários da Infraero que atendiam no Galeão, utilizando o colete amarelo de
"Posso Ajudar?" foram remanejados para o SDU. Eles são os responsáveis por
auxiliar no embarque, desembarque, na retirada das bagagens e encontram-se
disponíveis ao longo dos dois terminais.
De acordo com um desses funcionários que se prontificou a um bate-papo, a
segurança também é atribuição da equipe. A maior queixa é dos altos preços da
alimentação praticados no aeroporto, dificultando o acesso aos mesmos. Não há
oferta de comércio no entorno do aeroporto, salvo um quiosque que não fica
disponível todos os dias e horas. Dessa maneira, a alimentação precisa ser
providenciada antes do começo do expediente.
Por ocasião da visita em que ocorreu a conversa com o supervisor, havia
acontecido um roubo no terminal de embarque. Não foram avistados policiais,
seguranças ou guardas durante o período das visitas feitas, nos ambientes interno
ou externo do aeroporto. Tal fator demonstra a inexistência de outro componente
essencial à hospitalidade, a segurança.
Outra colocação feita pelo Sr. Ferreira relata a grande satisfação com que o
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SDU viu fechar uma loja de uma importante rede de fast food, por considerar que ela
atraía um público que não era o objeto de interesse do aeroporto, porque esse
mesmo público não consumia outros serviços do aeroporto, gastava água, usava os
banheiros e ainda causavam eventualmente alguma perturbação da ordem.
Segundo ele, o aeroporto deve ser utilizado pelo passageiro e de preferência em
trânsito rápido. Em sua concepção, o aeroporto não é um lugar de passeio ou
entretenimento, razão pela qual não é desenvolvido no local ou no seu entorno,
atividade de lazer ou evento.
Outra situação percebida é o fato de só haver um banheiro disponível no
terminal de desembarque e por razões referentes ao tombamento do prédio, é de
difícil ou improvável solução. Foi percebida a ausência de bebedouro no primeiro
corredor do terminal de desembarque e que ainda segundo o supervisor, a
colocação do mesmo estaria sendo providenciada para aquela semana. O terminal
de desembarque, pelo fato de ser aberto e tombado, não permite muitas alterações,
especialmente as estruturais. É o segundo maior motivo de queixa entre os
passageiros, que consideram este terminal, muito quente. Uma alternativa
encontrada pela Infraero foi a colocação de vários aparelhos de ar condicionado de
chão, distribuídos ao longo do terminal que arejam o ambiente, mas não o deixam
confortável, além de não possuírem estruturalmente um visual moderno. (Infraero,
2014)
Embora a amostra citada represente apenas um recorte do universo do SDU,
pode-se perceber algumas tendências significativas em relação aos anseios e
opiniões dos usuários do equipamento. Com a velocidade da informação, a
globalização que aproxima e oferece respostas rápidas ao mundo, é mister cuidar
uns dos outros e lembrando que a qualidade nos serviços é uma percepção na
mente do consumidor.

61

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escolha do tema para este Trabalho de Conclusão de Curso provocou
vários questionamentos em sua autora acerca dos serviços disponíveis nos
aeroportos brasileiros e especialmente como a hospitalidade é praticada nesses
locais.
Os dados obtidos pela aplicação da pesquisa foram de significativa
importância para os desdobramentos das considerações finais do estudo.
A despeito das qualidades indicadas por Camargo (2004) e deduções da
autora deste trabalho, a hospitalidade percebida pelos usuários do aeroporto
contemplam características que indicam o quanto a virtude da hospitalidade é
verificada em contextos diferentes.
É a percepção de cada usuário do aeroporto que trará respaldo às respostas
referentes ao questionamento se o Aeroporto Santos Dumont é um lugar
hospitaleiro. São condições que sinalizam a hospitalidade naquele ambiente, de
característica comercial e responsável por fazer a ligação entre as diversas cidades.
As instalações e serviços que facilitam as atividades a serem desenvolvidas
na rotina do aeroporto, a atenção dedicada aos passageiros, a limpeza, o conforto, a
gastronomia, o ter ou não um shopping, a sinalização, as instalações para
deficientes e a disponibilidade de estacionamento são recursos e condições que
caracterizam a presença da hospitalidade ou a ausência da mesma. De modo geral,
outras percepções notadas para a verificação da hospitalidade naquele espaço
foram o atendimento nestas instalações por funcionários gentis e corteses, assentos
sempre disponíveis, preços acessíveis para a alimentação, ambiente agradável e
sinalização adequadas.
A partir da análise desenvolvida com as respostas fornecidas no questionário
aplicado, foi possível considerar que o exercício e estudo da hospitalidade em
serviços de receptivo comercial propõe a possibilidade de reaver a virtude da
hospitalidade.
Tendo em vista o posicionamento dos respondentes, pode-se levar em
consideração que, mesmo na ausência total de um dos domínios da hospitalidade, o
entretenimento, o índice de satisfação com o aeroporto é significativo, em torno de
58%. Uma porcentagem de 65% considera o aeroporto um local hospitaleiro e 63%
considera o aeroporto acolhedor mesmo sem haver contato com outras pessoas,
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independente de atendimento.
Por outro lado, questões como a alimentação, considerada pouco variada,
com preços elevados e os pontos de alimentação muito espaçados, condições
imprescindíveis para a presença do domínio alimentar, da hospitalidade, não
modificaram substancialmente as leituras positivas da virtude naquele local.
Outra característica diz respeito à recepção ou o ato do acolhimento e seus
desdobramentos. Uma parcela significativa das pessoas que responderam a
pesquisa considerou estes quesitos de maneira satisfatória, com uma média de
48%. Apesar de ter sido percebida baixa qualificação nos serviços de atendimento,
ainda assim, a cortesia superou a falta da mesma. A segurança foi, de maneira
geral, muito criticada e considerada inexistente, o que pontua negativamente a
existência de hospitalidade no SDU, conforme Camargo (2004).
Um dos pontos críticos do aeroporto é a sua acessibilidade. Embora esteja
situado a 1 km do Centro do Rio de Janeiro, o aeroporto não oferece alternativas
quanto aos meios de transportes que fazem a conexão da cidade até o mesmo. Vale
citar que a oferta se restringe a uma linha de ônibus especial e aos taxis.
A partir da análise feita de acordo com as respostas fornecidas no
questionário aplicado, foi possível a realização de algumas considerações.
Quanto à hospedagem, não foram dadas respostas que justificassem a
confirmação ou ausência do quesito, segundo os respondentes. Talvez isso se deva
ao fato de que a maioria destes, não utilize os meios de hospedagem. O aeroporto
não possui hotel de trânsito, pousada para pernoite ou hotel acoplado ao mesmo.
Fabio Brisolla3, repórter do jornal Folha de São Paulo, declara que "os dois
prédios desativados ao lado do aeroporto Santos Dumont, que já abrigaram as
sedes das companhias aéreas Vasp e Varig, serão transformados em um conjunto
com centro de convenções, hotel, escritórios comerciais e um shopping. A GJP 4,
empresa que adquiriu a concessão da área onde se localizam as edificações afirma
que as fachadas dos dois prédios serão restauradas". Avaliando ainda o espaço
supracitado e considerando suas observações, declara: "Em razão dos problemas
de segurança constatados neste trajeto, os investidores pediram ajuda das
autoridades". O trajeto a que ele se referia era o da travessia da passarela que

3

BRISOLLA, Fabio. Prédios desativados da VASP e VARIG, no Rio de Janeiro, vão virar shopping.
Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 17/12/2013.
4
Disponível em: http://www.bossanovamall.com.br. Acesso em: 30/10/14 às 13:15h.
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atravessa a pista do Aterro do Flamengo e conecta a Av. Beira Mar ao Museu de
Arte Moderna, situado ao lado do aeroporto. De acordo com o cronograma para o
término das obras, a previsão de inauguração do prédio é para o primeiro semestre
de 2015.
Considerando todas as questões expostas, muito trabalho precisa ser feito
para que, diante da hospitalidade enquanto virtude e dos conceitos de Camargo
(2004), o SDU possa estar inserido na condição de hospitaleiro. Possuidor de
valores incontáveis, de beleza incomparável, de condições ímpares nas propostas
de atendimento de um equipamento importante para o turismo, por exemplo, a
distância do Centro do Rio de Janeiro, seu visual e seus recursos humanos, ainda
precisa de muita atenção para melhorar a percepção de ser hospitaleiro.
Deste modo, torna-se imprescindível atentar para o fato de que embora
informatizado, o turismo se faz com pessoas. E nisso se resume o fato de que
aspectos relevantes para a hospitalidade como o calor humano, o "seja bem-vindo",
o "volte sempre" e o sorriso cordial são insubstituíveis. E isso, ao que parece, o
Aeroporto Santos Dumont, possui!
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APÊNDICE

Instrumento
de
pesquisa
utilizado
na
coleta
de
dados
QUALTRICS - A Hospitalidade e o Aeroporto Santos Dumont

pelo

Q1 O respondente é:
 Mulher (1)
 Homem (2)

Q2 Qual a sua faixa etária?








Abaixo de 20 anos (1)
De 21 a 30 anos (2)
De 31 a 40 anos (3)
De 41 a 50 anos (4)
De 51 a 60 anos (5)
De 61 a 70 anos (6)
Acima de 70 anos (7)

Q3 Qual o grau de escolaridade?






Fundamental (1)
Médio (2)
Superior Incompleto (3)
Superior Completo (4)
Pós Graduação (5)

Q4 Profissão?

Q5 Você considera o Aeroporto Santos Dumont, um lugar hospitaleiro?
 Sim (1)
 Não (2)

Q6 Você percebe o ambiente físico do Aeroporto Santos Dumont como acolhedor,
independentemente do contato com funcionários?
 Sim (1)
 Não (2)
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Q7 Como você avalia no aeroporto ou em suas imediações o quesito
ALIMENTAÇÃO quanto:
Muito
insatisfeito
(1)

Insatisfeito
(2)

Neutro (3)

Satisfeito (4)

Muito
satisfeito (5)

Preço (1)
Variedade (2)





















Higiene (3)











Apresentação
(4)
Ambiente (5)
Qualidade (6)































Q8 Como você avalia a HOSPEDAGEM nas imediações do aeroporto quanto:
Muito
insatisfeito
(1)

Seguranca
(1)
Conforto no
aeroporto
(2)

Insatisfeito
(2)

Neutro (3)

Satisfeito (4)

Muito
satisfeito (5)





















Q9 Como você avalia a oferta dos MEIOS DE HOSPEDAGEM no entorno do
aeroporto quanto:
Muito
insatisfeito
(1)

Insatisfeito
(2)

Neutro (4)

Satisfeito (5)

Muito
satisfeito (6)

Variedade
(1)
Qualidade
(2)





















Preço (3)
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Q10 Como você avalia o ENTRETENIMENTO no aeroporto quanto:
Muito
insatisfeito
(1)

Insatisfeito
(2)

Neutro (3)

Satisfeito (4)

Muito
satisfeito (5)

Variedade
(1)
Qualidade
(2)





















Preço (3)











Q11 Como você avalia a RECEPÇÃO/ATENDIMENTO quanto aos seguintes itens:
Muito
insatisfeito
(1)

Cortesia no
atendimento
quanto à
informações
(1)
Cortesia no
atendimento
das
companhias
aéreas (2)

Insatisfeito
(2)

Neutro (3)

Satisfeito (4)

Muito
satisfeito (5)









































Sinalização
(5)
Limpeza (6)





















Sanitários
(7)











Climatização
(8)











Outros
serviços (9)











Cortesia no
Centro de
Informações
Turísticas
(3)
Acesso (4)
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Q12 Qual o seu grau de satisfação com o Aeroporto Santos Dumont?






Muito insatisfeito (1)
Insatisfeito (2)
Neutro (3)
Satisfeito (4)
Muito satisfeito (5)

Q13 Espaço livre para sugestão ou opinião sobre a hospitalidade no aeroporto:

