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RESUMO 

 

 

As concessões aeroportuárias passaram a fazer parte da realidade de alguns 

aeroportos do Brasil a partir do ano de 2011, justificadas pela necessidade de 

melhorar os serviços oferecidos aos passageiros e adequar os aeroportos brasileiros 

aos padrões internacionais. Desde então ocorreram diversas transformações nestes, 

tanto no aspecto físico, como no aspecto gerencial, visto que historicamente os 

aeroportos brasileiros sempre foram administrados, em sua maioria, por um órgão 

público. Dentre os aeroportos concessionados está o Aeroporto Internacional Tom 

Jobim - AIRJ, localizado no estado do Rio de Janeiro, o qual é objeto de estudo deste 

trabalho. O aeroporto, após a concessão, passou a ser gerido pela concessionária 

RIOgaleão, que conta com a participação da Changi Airports International, também 

administradora do multipremiado Aeroporto de Changi, Cingapura. Desde o início do 

contrato de concessão, o aeroporto já passou por diversas mudanças, algumas delas 

similares ao cenário do Aeroporto de Changi. Dada as transformações que o AIRJ 

vem passando, o objetivo desta monografia é verificar a percepção dos passageiros 

do AIRJ em relação a estas mudanças por meio de uma pesquisa quali-quantitativa, 

bibliográfica e explicativa. Os dados foram coletados por meio de entrevistas e 

questionário on-line. O público-alvo selecionado foram pessoas que utilizaram o 

serviço do AIRJ antes e depois do processo de concessão, compreendendo o período 

anterior a agosto de 2014 e a partir de 2016, além de ter idade mínima de 25 anos. 

Como resultado, entendeu-se que os passageiros têm percebido as mudanças do 

AIRJ de maneira positiva, embora alguns aspectos negativos ainda sejam sinalizados.  

 

Palavras-chave: TURISMO. TRANSPORTE AÉREO. CONCESSÕES 

AEROPORTUÁRIAS. RIOgaleão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Airport concessions have become part of the reality of some Brazilian airports since 

2011, justified by the need to improve passenger services and to adapt Brazilian 

airports to International Standards. Since then,  several changes have being 

happened. Both in physical and managerial aspects, since historically Brazilian 

airports, mostly, have always been managed by public agency. Among the 

concessioned airports is the Tom Jobim International Airport - AIRJ, located in the state 

of Rio de Janeiro, which is the object of study of this academic work. The airport is, 

since the concession contract began, currently managed by the concessionaire 

RIOgaleão, which has Changi International Airport participation, which also 

administering company of the multi-award-winning Changi Airport, Singapore. Since 

the concession contract began, the airport has undergone several changes, some of 

which are similar to the scenario at Changi Airport. Given the transformations AIRJ has 

been going through, the objective of this monograph is to understand AIRJ's 

passengers' perception of these changes through qualitative, bibliographical and 

explanatory research. Data were collected through interviews and online 

questionnaire. The target public chosen was those who used the AIRJ service before 

and after the granting process, including the period prior to August 2014 and from 

2016, in addition to the minimum age of 25 years. As a result, it was understood that 

the passengers have undergone positive changes like AIRJ, although some negative 

aspects are still signalled. 

 

Keywords: TOURISM. AIR TRANSPORT. AIRPORT CONCESSIONS. RIOgaleão. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os aeroportos foram criados inicialmente para apoio de operações de 

aeronaves e embarque e desembarque de pessoas, sendo apenas considerado um 

local de passagem, onde o indivíduo chegava, esperava por seu voo e não tinha 

nenhuma relação mais interativa com o local.  

Palhares (2002), vai mais além. Ele entende que o aeroporto é um importante 

cartão de visita de uma cidade. A experiência turística do indivíduo pode ser 

comprometida de acordo com o nível de serviço que será prestado no aeroporto, que 

pode marcar o início de uma boa ou péssima passagem pelo destino. 

Vasconcelos (2007) destaca que aeroportos possuem um papel muito 

importante nas atividades políticas, sociais e econômicas de um local, o que pode ser 

compreendido a partir de toda a interação e encontro de indivíduos que é 

proporcionado, todas as transformações que um aeroporto traz para o local que está 

inserido, como no modo de vida dos moradores, e todos os benefícios econômicos 

arrecadados com a atividade, como a arrecadação de impostos, geração de emprego 

e comércio internacional.  

No caso do Brasil, os aeroportos possuem também importância para o turismo 

brasileiro, visto que grande parte da demanda internacional do Brasil utiliza o 

transporte aéreo para se deslocar até aqui (BRASIL, 2018a), como pode ser 

observado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Chegada de turistas estrangeiros por via de acesso nos anos de 2010 a 

2018. 

Ano Aérea Terrestre Marítima Fluvial 

2010 3.609.979 1.400.483 114.894 36.023 

2011 3.808.341 1.442.865 127.853 54295 

2012 3.986.929 1.540.646 90.359 59.209 

2013 4.066.216 1.612.495 87.200 47.431 

2014 4.540.509 1.759.612 65.572 64.159 

2015 4.318.429 1.870.626 55.879 60.904 

2016 4.368.894 2.041.468 40.415 95.919 

2017 4.187.505 2.251.589 52.572 97.194 

2018 4.328.074 2.088.506 106.593 98.203 

Total 28.699.297 11.668.195 582.172 417.940 

                                          Fonte: Adaptado de Brasil, 2018a.  
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É possível observar na tabela 1 que a via aérea sempre foi responsável por 

trazer a maior parte dos turistas estrangeiros ao Brasil. Isso se deve ao fato do Brasil 

estar muito distante geograficamente de alguns de seus principais países emissores, 

como países europeus (22,0%) e norte-americanos (9,2%). Em seguida, apresenta-

se a via terrestre, a qual é utilizada por grande parte dos turistas vindos da América 

do Sul, nosso maior emissor de turistas estrangeiros, responsável por 62,4% dos 

turistas que desembarcam no território brasileiro (BRASIL, 2018b).  

Apesar dos benefícios que a presença de um aeroporto traz para o local que 

está instalado, torna-se importante salientar que a construção de um aeroporto se 

apresenta como um grande projeto, tanto no aspecto financeiro quanto em relação à 

exigência de profissionais de diversas áreas. Tal fato faz com que a manutenção de 

um aeroporto em uma cidade seja bastante complexa, pois necessita de grandes 

espaços para a sua instalação, número considerável de recursos humanos para 

operá-lo, tecnologia de ponta, ligação intermodal e diversas licenças ambientais para 

sua operação.  

Por outro lado, a população do entorno se mostra como os agentes que mais 

sentem os impactos negativos da presença de um aeroporto em seu ambiente, ao ter 

que lidar com a poluição sonora causada pelo ruído que ocorre ao longo do dia e da 

noite, com os efeitos na saúde por conta da liberação de componentes químicos do 

combustível utilizado na aviação, e por algumas restrições de construção, como por 

exemplo a altura dos prédios, cujas restrições que são estabelecidas no Plano Básico 

de Zona de Proteção de Aeródromo- PBZPA (portaria 957), entre outros. 

Linhares (2011) destaca que os aeroportos são bens públicos, sendo 

necessária a participação de um órgão público na administração dos aeroportos, 

mesmo que seja apenas na regulamentação do setor, no caso de administração mista 

ou privada. E foi assim, historicamente, que se configurou o cenário da administração 

aeroportuária no Brasil. Sempre houve a presença de órgãos públicos (EDRA, 2016), 

representada pela figura da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária- 

INFRAERO, criada em 1973, e pela Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC, órgão 

regulamentador criado em 2006.  

Entretanto, Teixeira e Amorim (2005) apud Vasconcelos (2007, p. 39) sugere 

que devido à importância e complexidade que os aeroportos possuem, a 

administração feita apenas com a participação pública se torna inviável diante das 

grandes proporções que os aeroportos têm tomado, transformando-se em estruturas 
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cada vez maiores e mais complexas, tendo que atender a um público cada vez mais 

globalizado e exigente com o serviço prestado. 

Com o passar dos anos, a forma de apropriação de um aeroporto pelos clientes 

tem sido transformada de acordo com os novos modelos de administração, não sendo 

mais vistos apenas como um lugar de passagem, e sim como atrativos, a exemplo de 

aeroportos do mundo considerados os melhores pela Skytrax1, como o Aeroporto 

Internacional de Changi em Cingapura e o Aeroporto Internacional de Incheon, Coréia 

do Sul.  Estes dispõem de grandes estruturas para seus clientes, tornando o sítio 

aeroportuário parte da experiência turística do passageiro, que começa a usufruir de 

sua viagem a partir do momento que está nas dependências de um aeroporto, que 

são cada vez maiores e mais portados de alta tecnologia, unindo elementos de 

shopping, cinema, museu e parque em um só lugar, desenhando o novo cenário global 

de aeroportos. 

 Os aeroportos brasileiros ainda não possuem toda a estrutura que os melhores 

aeroportos do mundo possuem. Entretanto, em 2011, o governo brasileiro deu início 

a esse processo, com o objetivo de trazer melhorias ao serviço prestado aos 

passageiros e adequar a infraestrutura aeroportuária brasileira aos padrões 

internacionais. Assim, o governo deu início ao processo de concessão, que vai contra 

ao sistema histórico de administração pública de aeroportos do Brasil. Desta maneira, 

as administrações privadas e/ou mistas têm feito parte do cenário brasileiro nos 

últimos anos, projetando aeroportos de acordo com os considerados melhores do 

mundo.  

Entre os aeroportos concessionados desde a implementação das concessões 

no Brasil, está o Aeroporto Internacional Tom Jobim- AIRJ, localizado no Rio de 

Janeiro, o qual é o objeto de estudo deste trabalho. O AIRJ foi leiloado em 2013, e 

teve seu contrato de concessão assinado no ano de 2014. A empresa vencedora foi 

a RIOgaleão, concessionária formada pela Changi Airports International (CAI), 

empresa chinesa de infraestrutura, e pela Odebrecht, inicialmente.  

Observou-se que aeroportos que têm investido em sua modernização buscam 

transformar esses lugares em verdadeiros atrativos turísticos e tendem a atrair turistas 

para utilizá-los em suas viagens, ainda que não façam parte de sua rota original, 

apenas para usufruir de seu espaço de entretenimento e compras. Desta maneira, já 

                                                
1 Empresa de consultoria em aviação. 



16 
 

é possível observar vestígios dessas adequações do AIRJ a partir da nova gestão 

dele, tanto em sua estrutura física, quanto em sua maneira de se relacionar com o 

cliente, porém ainda de forma tímida, sob o olhar de funcionários e da autora. 

Como mencionado, um dos motivos citados para a concessão de aeroportos 

no Brasil foi para trazer melhorias ao serviço oferecido aos clientes. O AIRJ já passou 

por diversas transformações desde que foi concessionado, inclusive fazendo parte 

dos discursos dos funcionários e da mídia do próprio aeroporto. Desta maneira, faz-

se necessário um estudo para entender como essas mudanças têm sido percebidas 

pelo usuário, a fim de compreender se as transformações têm beneficiado ou não o 

passageiro. 

O presente estudo tem por objetivo verificar a percepção do passageiro que 

utiliza o AIRJ a partir do processo de concessão, utilizando-se de objetivos 

secundários, que se configuram em capítulos deste trabalho, os quais são: identificar 

o processo de concessão de aeroportos no Brasil; relatar a história do AIRJ desde seu 

surgimento a seu desenvolvimento; analisar as características da concessionária 

RIOgaleão e; coletar informações a respeito da percepção dos turistas sobre o 

aeroporto antes e depois do processo de concessão.  

A pesquisa é de natureza quali-quantitativa, bibliográfica e explicativa. O 

levantamento bibliográfico foi realizado em banco de dados como o portal da Capes, 

Scielo, Spell, jornais e livros de autores da área, como de Palhares (2002) e Edra 

(2016). As palavras-chave utilizadas para o uso das ferramentas de base de dados 

on-line citadas acima foram: aeroportos; transporte aéreo; concessão; RIOgaleão e; 

Changi Airport.  

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário on-line com perguntas 

abertas e fechadas, enviado para pessoas que já utilizaram o aeroporto Galeão (GIG) 

antes e depois do processo de concessão, a fim de verificar como esses passageiros 

têm percebido as mudanças ocorridas no aeroporto a partir do processo de 

concessão. A análise dos dados coletados foi realizada a partir do resumo gerado pela 

ferramenta Google Forms em conjunto com a planilha Excel também gerada pela 

ferramenta, que possibilitou cruzamentos de dados e elaboração de figuras para 

auxiliar na análise dos dados.   
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1- CONCESSÃO  

 

Apresenta-se, neste capítulo, breve estudo sobre a política de concessão dos 

aeroportos, de forma que seja possível compreender o processo, a participação dos 

agentes envolvidos, contratos existentes e, finalmente, como esse processo está 

ocorrendo no Brasil. Desta maneira, o capítulo está dividido em duas seções: Contrato 

de Concessão e Concessões aeroportuárias no Brasil.  

Para o embasamento e desenvolvimento do capítulo, foram utilizados autores 

especialistas no assunto, matérias jornalísticas on-line e sites2 institucionais, a fim de 

obter informações sólidas e criteriosas.  

 

1.1 CONTRATO DE CONCESSÃO 

  

Entende-se por concessão, de forma mais abrangente, o ato de repassar para 

um órgão não-governamental ou iniciativa privada o encargo de administrar um bem 

público, obra pública ou serviço público, no qual seria originalmente responsabilidade 

da Administração Pública, ou, nas palavras de Di Pietro (2017, p. 373): 

 

[...] como o contrato administrativo pelo qual a Administração confere ao 
particular a execução remunerada de serviço público, de obra pública ou de 
serviço de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ou 
lhe cede o uso de bem público, para que o explore pelo prazo e nas condições 
regulamentares e contratuais.  

 

Há diversas espécies de contratos de concessão, sendo a que foi concedida 

aos aeroportos no Brasil denominada de concessão de serviços públicos, de acordo 

com a Agência Nacional de Aviação Civil (BRASIL, 2019a), que ainda, consoante com 

Di Pietro (2017, p.377, grifo da autora), compreende-se como:  

 

Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a 
Administração Pública delega a outrem a execução de um serviço público, 
para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, assegurando-
lhe a remuneração mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de 
remuneração decorrente da exploração do serviço.  
 

Esse modelo de contrato configura a parceria público-privada, na qual o Poder 

Público (concedente) assume a posição de fiscalizador e regulador, enquanto o 

                                                
2 Apesar de ser uma palavra estrangeira, ela já se popularizou no vocabulário local.  
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concessionário assume a posição de operador direto, trazendo investimentos para a 

melhoria do serviço concessionado (CAMPOS, 2016). Ainda sinalizado pela autora, o 

contrato de concessão traz vantagens para a Administração Pública em projetos de 

grande porte, a exemplo de aeroportos, porém há prazo para que o contrato termine, 

visto que o bem é público e, embora ele esteja sendo administrado pelo 

concessionário (empresa privada), a Administração Pública continua a ter a 

titularidade do bem.  

A política de concessão aeroportuária no Brasil teve início no ano de 2011 com 

o objetivo e a justificativa de melhorar a infraestrutura aeroportuária brasileira e, 

consequentemente, o serviço prestado, baseados em padrões internacionais. Isso se 

deveu ao fato do crescimento quantitativo da demanda desde a década de 1990, que 

acabou por exigir mais serviços, porém não atendidos pelo governo brasileiro por 

conta de diversos fatores, como a falta de planejamento e a necessidade de grandes 

investimentos no setor (LINHARES, 2011).  

Dado esse crescimento, se torna cada vez mais necessário haver 

empreendimentos com maior variedade de serviços, com maior nível de qualidade, e 

voltados para o relacionamento com o cliente, dispostos a buscarem estudos para 

entender esse “novo” perfil de cliente e suas “novas” necessidades, a fim de satisfazê-

los e fidelizá-los. 

Allis, Castro e Fraga (2017) destacam que essas melhorias imediatas, no caso 

do Brasil, estavam diretamente ligadas aos megaeventos que ocorreriam no país nos 

anos de 2014 e 2016: a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos, 

respectivamente. Esses eventos iriam gerar grande demanda para transporte aéreo 

no Brasil, cuja infraestrutura não estava preparada para recebê-la. 

O aeroporto de Guarulhos tinha capacidade para receber até 25 milhões de 

passageiros e passou a ser de 42 milhões após as obras da concessionária. No ano 

da Copa do Mundo, ele recebeu 39.539.992 de passageiros, e no ano das olimpíadas, 

36.606.363 (GRU AIRPORT, 2019a).  

Já o AIRJ após as obras ampliou sua capacidade de passageiros de 17 milhões 

para 37 milhões, porém só recebeu 16.103.352 nos anos dos Jogos Olímpicos 

(RIOGALEÃO, 2019a), o que mostra que ambos os aeroportos conseguiram atender 

a demanda recebida nos megaeventos após as obras de infraestrutura.  

Embora o AIRJ tenha conseguido atender ao número de passageiro que utilizou 

os serviços do aeroporto durante o megaevento, nota-se que a capacidade de receber 
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passageiros era muito maior do que o número de passageiros que de fato foram 

recebidos.  

 

1.2 CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS NO BRASIL 

 

Até o fim de 2018 o Brasil já havia concessionado 10 aeroportos, como pode 

ser observado na figura 1.  

 

Figura 1: Aeroportos concessionados até o ano de 2018. 

Aeroporto Cidade Estado 

Internacional Governador Aluízio Alves 
São Gonçalo do Amarante, 

Natal 
Rio Grande do 

Norte 

Internacional de Brasília- Presidente Juscelino 
Kubitschek 

Distrito Federal Brasília 

Internacional de São Paulo- Governador André 
Franco Montoro 

Guarulhos São Paulo 

Internacional de Viracopos- Campinas Campinas São Paulo 

Internacional Tom Jobim- RIOgaleão Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

Internacional de Belo Horizonte- Confins- 
Tancredo Neves 

Confins Minas Gerais 

Internacional de Fortaleza- Pinto Martins Fortaleza Ceará 

Internacional de Salvador- Deputado Luís 
Eduardo Magalhães  

Salvador  Bahia 

Internacional de Florianópolis- Hercílio Luz Florianópolis Santa Catarina 

Internacional de Porto Alegre- Salgado Filho Porto Alegre 
Rio Grande do 

Sul 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANAC, 2018.3 

 

O primeiro aeroporto concedido em 2011, o Aeroporto de São Gonçalo do 

Amarante - Natal, foi leiloado para a Inframérica, controlada pela Corporacíon América 

S/A. A Inframérica é uma holding argentina, denominada como uma das maiores 

operadoras aeroportuárias do mundo, que também administra o aeroporto de Brasília, 

concessionado em 2012.  Entretanto, o primeiro foi totalmente privatizado, enquanto 

no aeroporto de Brasília há participação de 49% da Infraero, e um tempo de contrato 

determinado por 25 anos. (BRASIL, 2019b) 

O Aeroporto de Guarulhos foi concedido em 2012, pouco tempo depois do início 

do processo. As empresas vencedoras do leilão foram a Invepar, empresa brasileira 

que atua no ramo de infraestrutura de transportes, e a Airports Company South Africa- 

                                                
3 Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes. 

https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes
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ACSA, as quais formaram um consórcio e desenvolveram a estratégia de criar uma 

nova marca para o aeroporto: GRU Airport. O aeroporto período de gerencia do 

consórcio é de 20 anos. Nesse caso, a Infraero possui participação de 49% (GRU 

AIRPORT, 2019b). 

No ano de 2012 foi concedido ao consórcio Aeroportos Brasil Viracopos o 

Aeroporto de Viracopos - SP, que estará incumbido da administração do aeroporto por 

um período 30 anos. A concessionária possui 51% das ações, dividido entre três 

empresas que formam a concessionária: UTC Participações, empresa brasileira de 

engenharia; Triunfo Participações, empresa brasileira que atua no setor de 

infraestrutura; e Egis, uma empresa francesa que atua no setor de transporte aéreo, 

sendo responsável por 11 aeroportos no mundo. Os 49% restantes estão sob o poder 

da Infraero. (VIRACOPOS AEROPORTOS BRASIL, 2019) 

Observou-se que há certa padronização dos sites institucionais criados pelas 

concessionárias dos aeroportos (figura 2). Estes apresentam um design muito 

parecido, que, comparados aos sites governamentais, são mais modernos, bastante 

informativos e interativos, com o painel de voo on-line, o que facilita o fortalecimento 

do relacionamento mais próximo com o cliente. Além disso, todos têm disponível 

informações a respeito da concessão na aba “Institucional” para explanar aos usuários 

a nova gestão do aeroporto. São informações padronizadas, dizendo quem é a 

empresa, a parcela de ações, entre outros. 
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Figura 2: Páginas de Sites institucionais das concessionárias aeroportuárias. 

  
 

 
 

 

  
 

                                               Fonte: Elaboração Própria.4 

 

Porém, o site do aeroporto de Viracopos é diferente. Possui uma aparência 

menos moderna e interativa, semelhante aos sites governamentais, como por 

exemplo o da Infraero. Também pode ser comparado ao site institucional do aeroporto 

                                                
4 A montagem foi feita a partir da consulta dos 12 sites institucionais dos aeroportos citados. 
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Santos Dumont, que não foi concessionado e ainda é administrado pela Infraero, como 

pode ser observado nas figuras 3 e 4. 

 

Figura 3: Site Institucional do Aeroporto de Viracopos. 

 

  Fonte: Viracopos Aeroportos Brasil, 2019.5  

 

 

 

 

                                                
5 Disponível em: http://www.viracopos.com/ 

http://www.viracopos.com/
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Figura 4: Site Institucional do Aeroporto Santos Dumont. 

                                                       

Fonte: Aeroporto Santos Dumont, 2019.6 

 

 

                                                
6 Disponível em: http://www.aeroportosantosdumont.net/. 

http://www.aeroportosantosdumont.net/
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Outro dado que chama a atenção em relação ao Aeroporto de Viracopos é que 

a empresa se encontra em recuperação judicial7, justificando-se pelo fato de que a 

ANAC apresentou na época da licitação um estudo de demanda do transporte de 

passageiros e de carga superior ao número que a empresa estava de fato recebendo. 

Essa situação estava se agravando ano após ano, inclusive com a crise de 2014, 

momento em que o Brasil enfrentou uma recessão na economia por conta de medidas 

políticas criadas em 2012 (BARBOSA FILHO, 2017). A soma desses fatos reduziu o 

poder de compra das classes média e baixa brasileira e, consequentemente, a 

possibilidade de viajar, o que trouxe, possivelmente, prejuízos para a aviação 

brasileira. 

O aeroporto de Confins - MG, foi concedido em 2013. A concessionária 

vencedora do leilão foi a BH Airports, a qual se configura como uma Sociedade de 

Propósito Específico8 formada pelo grupo CCR e Zurich Airports, empresa que 

administra o aeroporto Internacional de Zurich na Suíça, o qual ocupa a oitava posição 

no World’s Top 100 Airports 2017 da Skytrax9.  Assim como a maioria, também há 

participação de 49% da Infraero, tendo o prazo de contrato de 30 anos sob 

administração da BH Airport (BH AIRPORT, 2019). 

Ainda em 2013 foi leiloado, no mesmo leilão do aeroporto de Confins, o AIRJ. 

Este foi concedido e teve a assinatura do contrato de concessão em 2014. 

A concessionária vencedora do leilão foi a RIOgaleão, que conta com a 

participação da Changi Airports International (CAI), subsidiária integral do Changi 

Airport Group, a maior investidora, administradora e operadora de grandes aeroportos 

do mundo, incluindo o multipremiado Aeroporto de Cingapura, que está 

frequentemente no topo do ranking dos melhores aeroportos do mundo pela Skytrax. 

Além desses, mais 50 aeroportos são administrados pela CAI, em mais de 20 países 

ao redor do mundo, incluindo o Aeroporto de Lima, Peru, aqui na América do Sul 

(RIOGALEÃO, 2019b). 

Dentro dessa nova realidade que o aeroporto vive, a Infraero possui 49% das 

ações do aeroporto, enquanto a RIOgaleão, 51% (RIOGALEÃO, 2019b). De acordo 

                                                
7 Medida jurídica legal utilizada para tentar evitar a falência de uma empresa. 
8 Modelo de organização empresarial para aumentar a competitividade dos pequenos negócios por 
meio da união de esforços para compras, vendas e promoção comercial. Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-sao-sociedades-de-proposito-
especifico,79af438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD. 
 
9 Disponível em: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2018/. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-sao-sociedades-de-proposito-especifico,79af438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-sao-sociedades-de-proposito-especifico,79af438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2018/
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com a revista on-line Época Negócios (2019), a Odebrecht TransPort fazia parte 

inicialmente da concessionária RIOgaleão, e obtinha, dos 51% da participação da 

concessionária no aeroporto, 60% das ações. Entretanto, em julho de 2017, a 

Odebrecht vendeu sua parte para a HNA Infrastructure Investment Group, grupo 

chinês de investimento em infraestrutura. O AIRJ estará sob a administração do 

RIOgaleão por 25 anos.  

Em 2017 foi concedido o Aeroporto Internacional de Fortaleza para a Fraport 

Brasil S.A. Aeroporto de Fortaleza, subsidiária da empresa Fraport AG Frankfurt 

Airport Services Worldwide, que administra o Aeroporto de Frankfurt na Alemanha 

(BRASIL, 2019c), o qual ocupa a décima posição no World’s Top 100 Airports 2017 

da Skytrax10, e opera mais 29 aeroportos em todo o mundo. Além do Aeroporto de 

Fortaleza, a empresa também está responsável por administrar o aeroporto de Porto 

Alegre- RS com mais uma subsidiária, a Fraport Brasil- Porto Alegre, assumindo um 

contrato de 25 anos de operação deste e de 30 anos em Fortaleza. Em ambos os 

casos não há participação da Infraero (BRASIL, 2019d).  

Também em 2017 o Aeroporto Internacional de Salvador foi concedido para a 

Concessionária do Aeroporto de Salvador, que faz parte da empresa VINCI Airports, 

uma empresa francesa com alto impacto no mundo da aviação, a qual é responsável 

por operar 36 aeroportos ao redor do mundo. O grupo estará responsável pela 

administração do aeroporto por 30 anos, sem a participação da INFRAERO 

(AEROPORTO SALVADOR BAHIA, 2019). 

Ainda em 2017 foi concedido o Aeroporto de Florianópolis, leiloado para a 

Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis S.A, chamada de Floripa 

Airport, que pertence também à Zurich Airports, porém de forma integral. O aeroporto 

ficará sob administração da empresa até 2047. Vale ressaltar que nesse contrato 

também não há participação da INFRAERO (FLORIPA AIRPORT, 2019).  

Embora os processos de concessões dos aeroportos tenham sido 

semelhantes, algumas concessões tiveram algumas particularidades, como no 

aeroporto de Natal que foi totalmente privatizado, não atendendo ao conceito de 

parceria público-privada, como pode ser observado na figura 5. 

 

 

                                                
10 Disponível em: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2018/. 

https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2018/
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Figura 5: Resumo das Concessões. 

Aeroporto 
Ano de 

Concessão 
Participação 
da Infraero 

Empresa 
Concessionária 

Participação de 
empresa 

internacional (%) 

Aeroporto São 
Gonçalo do 
Amarante- Natal 

2011 - Inframérica 100 

Brasília- DF 2012 49,00% Invepar 51 

Guarulhos- SP 2012 49,00% Invepar 51 

Viracopos- SP 2012 49,00% 
Aeroportos Brasil 

Viracopos 
51 

Galeão RJ 2013 49,00% RIOgaleão 51 

Confins MG 2013 49,00% BH Airports 51 

Fortaleza- CE 2017 - 
Fraport Brasil S.A- 

Fortaleza 
100 

Salvador- BA 2017 - 
Concessionária do 

Aeroporto de Salvador 
100 

Florianópolis- SC 2017 - Floripa Airport 100 

Porto Alegre- RS 2017 - 
Fraport Brasil- Porto 

Alegre 
100 

                                                 Fonte: Elaborada a partir de ANAC, 2019.11 

 

Observa-se que os aeroportos foram concedidos de maneira individual. Porém, 

em 2017, o Governo Federal anunciou mais 13 concessões, que seriam feitas pela 

primeira vez em forma de blocos regionais, passando por aeroportos do Nordeste, 

Sudeste e Centro-Oeste (BRASIL, 2018a). Em março de 2019 ocorreu o leilão que 

anunciou as concessionárias vencedoras e seus respectivos aeroportos, descritos na 

figura 7. As celebrações dos contratos foram feitas em setembro de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Elaborada a partir da consulta dos 10 aeroportos. 
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Figura 6: Concessões em blocos regionais. 

Bloco Aeroportos  
Participação da 

Infraero (%) 
Empresa 

Concessionária 
Participação de empresa 

internacional (%) 

Nordeste  

Aracajú (CE) 
Campina Grande 

(PB) 
João Pessoa (PB) 
Juazeiro do Norte 

(CE) 
Maceió (AL) 
Recife (PE)  

0 
AENA (empresa 

espanhola) 
100 

Centro- 
Oeste 

Alta Floresta (MT) 
Cuiabá (MT) 

Rondonópolis (MT) 
Sinop (MT) 

0 
Aeroeste 

(Socicam e Snart) 
0 

Sudeste  
Macaé (RJ)  

Santos Dumont 
(RJ) 

0 
Zurich (empresa 

suíça) 
100 

Fonte: Elaborado a partir de ANAC, 201912.  

 

No bloco do Sudeste destaca-se o anúncio do Aeroporto de Macaé, no Rio de 

Janeiro, o que pode estar ligado ao crescimento da atividade petrolífera no local e ao 

turismo de negócio. As melhorias propostas pela concessão podem facilitar ainda mais 

a chegada de passageiros até o local, visto que Macaé é um município distante da 

Capital do Rio de Janeiro, onde estão localizados os dois portões de entrada de 

turistas no estado, o Aeroporto Santos Dumont e o AIRJ (BRASIL, 2018c). 

Um dado que chama a atenção nas figuras 5 e 6 é que todas as 

concessionárias possuem a participação de uma empresa internacional, em sua 

maioria empresas de alto impacto no ramo da aviação, como a Zurich Airports, VINCI 

Airports e a Changi Airports International. Essa condição pode estar ligada ao objetivo 

da concessão, que é adequar os aeroportos brasileiros aos padrões internacionais.  

Observando as figuras 5 e 6, ainda, se torna possível observar que a partir do 

ano de 2012 as concessões tinham a participação da INFRAERO, na época ocupando 

o papel de órgão público regulamentador e fiscalizador. A partir do ano de 2017, 

porém, a participação da INFRAERO foi retirada. Segundo Silveira e Quintilhano 

(2019), também foi retirada a cláusula que não permitia que uma empresa 

arrematasse mais de um aeroporto, porém a Inframérica já possui dois aeroportos, a 

Zurich três, e a Fraport dois aeroportos, o que facilita a criação de oligopólios13 na 

aviação brasileira. 

                                                
12 Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes. 
13 Situação de mercado em que poucas empresas detêm o controle da maior parcela do mercado. 

https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes
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Ainda consoante com os autores referidos no parágrafo acima, a não 

participação do órgão público representa um contrato enfraquecido e um modelo de 

concessão equivocado, pois a iniciativa privada passa a não cumprir seus deveres, 

não fazendo os investimentos necessários, aumentando tarifas, oferecendo um 

serviço precário aos clientes e não pagando as autorgas14 necessárias ao Estado. Os 

autores relatam que, com exceção da GRU Airport, todas as outras concessionárias 

estão em dívida com o governo brasileiro, o que demonstra que apenas a iniciativa 

privada tem ganhado, e o cliente, o qual deveria ser o maior beneficiário, está sendo 

cada vez mais prejudicado. 

Percebe-se também, por meio do conteúdo exposto neste capítulo, que essas 

concessionárias, no início da sua gestão nos aeroportos, já começam a trabalhar o 

branding aeroportuário, que para Halpern e Graham (2013) conforme citado por 

Castro, Balassiano e Espírito Santo Jr. (2015, p.1322), é a transformação da marca 

do aeroporto em um produto aeroportuário, o qual contém um nome, logotipo, design, 

propaganda e publicidade chamativos e interativos, de forma que os clientes possam 

facilmente associar esses elementos tangíveis e intangíveis ao aeroporto, melhorando 

assim seus resultados no mercado. 

Essa estratégia pode ser visualizada na figura 2 (página 20), no qual mostra-se 

a criação de nomes mais curtos e internacionalizados, como o aeroporto de 

Guarulhos, que se tornou GRU Airport, e o próprio AIRJ, que era o “Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro Antônio Carlos Jobim- Galeão”, e que agora está 

impresso em todos os canais de mídia como apenas RIOgaleão.  

Também se verifica a criação imediata de sites mais interativos, de fácil 

navegação, com a logotipo sempre bem exposta e a presença em todas as redes 

sociais, que também se nota na figura 2. Os próprios sites direcionam os usuários às 

redes sociais, que no caso do AIRJ no Instagram, sempre posta algo a fim de chamar 

a atenção do usuário para alguma mudança, investigar a opinião dele a respeito de 

algo, ou até mesmo para apresentar a cidade do Rio de Janeiro para os seguidores 

que desembarcam na cidade, estratégia utilizada pela Changi no aeroporto de 

Cingapura, por exemplo.  

Foi observado neste capítulo que mudanças têm acontecido nos aeroportos. 

No capítulo seguinte será abordado de forma mais específica como essas 

                                                
14 Ato de consentir, dar, atribuir, transmitir, conceder, autorizar a outra pessoa a praticar atos em seu 
nome. 
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transformações têm acontecido no AIRJ, principalmente em sua estrutura física, sua 

nova maneira de trabalhar. 
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2- AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM- RIOgaleão (AIRJ) 

 

Neste capítulo é apresentada a história e o desenvolvimento do AIRJ, a fim 

conhecer seu histórico e então possibilitar a comparação entre as administrações 

aeroportuárias entre o AIRJ e o Aeroporto de Changi.  

O AIRJ foi escolhido como objeto do presente estudo por estar localizado no 

Rio de Janeiro, o que viabiliza o estudo de campo para a autora, e por ser o segundo 

principal portão de entrada dos turistas internacionais no Brasil, segundo o Ministério 

do Turismo (BRASIL, 2018d), ficando atrás apenas do estado de São Paulo (tabela 

2), que também possui o aeroporto mais movimentado do Brasil.  

 

Tabela 2: Chegada de turistas estrangeiros por estado no ano de 2017. 

 

Estado Nº de entradas 

São Paulo 2.138.836,00 

Rio de Janeiro 1.325.186,00 

Brasília- Distrito Federal 76.747,00 

Minas Gerais 56.504,00 

Total 3.597.273,00 

                           Fonte: Elaborado a partir de MTur, 2018.15 

 

 O capítulo está dividido em quatro seções: histórico e desenvolvimento do 

AIRJ; o AIRJ a partir da concessão; atuação da Changi no Aeroporto de Cingapura e; 

AIRJ versus Changi. 

 

2.1 HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DO AIRJ 

 

O AIRJ, localizado na Região Metropolitana do Rio, é a porta de entrada dos 

turistas internacionais, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, e se configura 

como o quarto aeroporto mais movimentado do Brasil de acordo com o Departamento 

de Controle do Espaço Aéreo – DECEA (BRASIL, 2018c) ficando atrás apenas do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP, Aeroporto de Congonhas - SP, e o 

aeroporto de Confins - MG, e é o segundo com maior movimentação internacional do 

                                                
15 Disponível em: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-53-05.html. 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-53-05.html
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país. Ainda de acordo com o DECEA, o AIRJ possui o maior sítio aeroportuário 

brasileiro, totalizando 17.881.696,32 m², e possui a maior pista de pouso e decolagem 

do Brasil. 

Em 1945 o AIRJ não possuía terminal de passageiros, mas já era considerado 

Aeroporto Internacional devido a operação de duas companhias estrangeiras, a Pan 

American e a Condor. Porém, por não ser equipado com um terminal de passageiros 

- TPS, operava precariamente. Em 1952, com a inauguração do Terminal de 

Passageiros (atual TPS 5, que nos dias de hoje funciona o terminal de cargas do 

aeroporto), também se deu a inauguração do AIRJ. 

O terminal passou por diversas obras de ampliação, até que no ano de 1977 foi 

substituído pelo TPS 1 que existe até os dias de hoje, e que na época de sua 

inauguração, era considerado o mais moderno da América Latina e o terceiro em todo 

o mundo (G1 GLOBO, 2018), considerado uma obra grandiosa da Odebrecht.  

Devido à crescente demanda pelo transporte aéreo gerada na década de 1990 

devido à flexibilização brasileira, na qual passou a oferecer mais benefícios para o 

cliente e gerou muitos fluxos turísticos no Brasil (EDRA, 2016) e a recepção da Rio 

9216, que traria uma demanda de passageiros que não era comum para o AIRJ, o TPS 

1 passou por reformas no ano de 1992, podendo na época atender até 7 milhões de 

passageiros. Nesse ano, ainda, deu-se início a construção do TPS 2, o qual foi 

inaugurado apenas no ano de 1999. Esse novo terminal tinha a capacidade de receber 

até 8 milhões de passageiros, o que elevou mais do que o dobro da capacidade de 

passageiros que o aeroporto comportava, podendo receber até 15 milhões, na época 

(BRASIL, 2019e). 

Apesar de comportar toda essa demanda de passageiros, nos meados dos 

anos 2000 o aeroporto não estava recebendo demanda suficiente para toda a 

infraestrutura que fora criada. O aeroporto comportava 15 milhões de passageiros e 

recebia apenas 5 milhões. Em contrapartida, o Aeroporto Santos Dumont - SDU17, 

aeroporto doméstico do Rio de Janeiro, operava com 3 milhões de passageiros acima 

de sua capacidade. Observando este cenário, no ano de 2004, com exceção dos voos 

                                                
16 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que reuniu mais de 100 
chefes de estado no Rio de Janeiro a fim de discutir formas de desenvolvimento sustentável para a 
preservação do planeta. 
17 Código IATA do Aeroporto Santos Dumont. 
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regionais e ponte aérea Rio - São Paulo, todos os demais voos do SDU foram 

transferidos para o AIRJ, aumentando assim a demanda de passageiros para o AIRJ.  

Historicamente o aeroporto sempre foi administrado por órgãos públicos. 

Primeiramente, desde o início da operação do aeroporto como Internacional, estava 

sob administração do Ministério da Aeronáutica. Mais tarde, no ano de 1970, foi 

instituída a Aeroportos do Rio de Janeiro S.A.- ARSA, autorizada pelo Poder Executivo 

de acordo com a LEI Nº 5.580, de 25 de maio de 1970 (BRASIL, 1970f). No ano de 

1970, ainda, foi criada a INFRAERO, que a partir do ano de 1987 passou a ser a 

administradora do aeroporto, a qual ficou incumbida de conduzi-lo até o ano de 2014. 

 

2.2 AIRJ A PARTIR DA CONCESSÃO 

 

          Como mencionado no primeiro capítulo, o AIRJ foi leiloado no ano de 2013 e 

teve seu contrato de concessão assinado no ano de 2014. Desde então, a 

administração e o investimento na modernização do aeroporto estão sob 

responsabilidade do RIOgaleão, o qual está incumbido de conduzi-lo por 25 anos, com 

um investimento total de 5,2 bilhões.  

Desde o início das obras de modernização do aeroporto em 2014, visando os 

megaeventos que viriam a acontecer na cidade do Rio de Janeiro, o aeroporto passou 

por diversas transformações, que podem ser observadas desde a sua estrutura física, 

até elementos intangíveis do aeroporto, como a marca, mudança de cultura da 

empresa, entre outros, que também são elementos que necessitam de atenção 

quando se pensa em aumentar o nível de serviço e a qualidade percebida dos 

passageiros. 

Após as reformas, o aeroporto ampliou sua capacidade de receber 

passageiros. Até o ano de 2015, a capacidade anual de passageiros no aeroporto era 

de 17 milhões, podendo atender um número diário de 45 mil passageiros. Porém, após 

as obras, essa capacidade foi ampliada para 37 milhões de passageiros ao ano, 

podendo receber diariamente 144 mil passageiros simultaneamente (RIOGALEÃO, 

s.d)18. Essa ampliação foi possível após a reforma do TPS 2, em abril de 2016, meses 

antes do início dos Jogos Olímpicos.  

                                                
18 Folheto. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.580-1970?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.580-1970?OpenDocument
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Embora a capacidade de passageiros tenha aumentado, o aeroporto opera com 

capacidade ociosa, semelhantemente a situação vivida em 2004. No ano de 2017 o 

aeroporto registrou 16.242.767 milhões de passageiros (RIOGALEÃO, 2019a), pouco 

mais de 20 milhões abaixo de sua capacidade operacional. 

O aeroporto também vem registrando baixa em seu histórico de movimentos, 

de acordo com o DECEA (BRASIL, 2018e), o que pode ser observado no quadro 

abaixo. 

 

Tabela 3: Total de Movimentos Anual do AIRJ (pousos, decolagens, cruzamentos e 

TGL19). 

 

Tipo  2015 2016 2017 

Comercial 126.799 118.845 115.742 

Geral 8.449 6.999 6.020 

Militar 6.301 5.324 5.330 

Total 141.549 131.168 127.092 

                           Fonte: Elaboração a partir de DECEA, 2018.20 

 

       

          Como consequência dessa queda de movimentos do aeroporto, principalmente 

observando os números decrescentes da aviação comercial, tem-se resultados de 

quedas dos números de movimentos de passageiros, também, ilustrado na tabela 4. 

 

Tabela 4: Movimento de passageiros no AIRJ de 2015 a 2018. 

 

Ano Nº de pax em milhões 

2015 16.942.229 

2016 16.103.352 

2017 16.242.767 

2018 15.005.304 

Total 64.293.652 

                        Fonte: Elaborado a partir de RIOgaleão, 2019a. 

                                                
19 Voo de toque e arremetida. Touch-and-go landing, na língua inglesa.  
20 Disponível em: 
http://portal.cgna.gov.br/files/uploads/anuario_estatistico/anuario_estatistico_2017.pdf. 

http://portal.cgna.gov.br/files/uploads/anuario_estatistico/anuario_estatistico_2017.pdf
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Observando a tabela 3, nota-se que entre os anos de 2017 e 2018 houve uma 

queda brusca de passageiros no AIRJ. Outro dado que chama a atenção na tabela é 

que os anos mais movimentados foram anos posteriores a megaeventos (2015 e 

2017)21, e não propriamente nos anos em que ocorreram os eventos, o que contraria 

a expectativa do governo brasileiro em relação a estes. 

Além do aumento da capacidade de receber passageiros, também passou a 

ser possível receber aeronaves de grande porte, as quais necessitam de infraestrutura 

que o AIRJ não possuía.  

Como resultado dessas mudanças, também, a capacidade diária de receber 

aeronaves aumentou para 1.200, enquanto até o ano de 2015 era de apenas 400. 

(RIOGALEÃO, s.d)22 

No que se refere à infraestrutura do terminal voltada aos passageiros durante 

sua permanência, o RIOgaleão disponibiliza 8 mil m² de lojas, incluindo lojas de 

conveniência, restaurantes, cafés, lojas de produtos nacionais e importados, entre 

outros. Também é observável que foram criados mais 14 elevadores, 15 novas 

escadas de acesso, banheiros amplos e acessíveis para pessoas com necessidades 

especiais (Figura 8), lounges VIPs, incluindo o Plaza Premium, premiado pela Skytrax, 

serviço de atendimento ao cliente e a ampliação do estacionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Não foi possível obter o número de pax do ano de 2014. 
22 Folheto. 
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Figura 7: Banheiro acessível do AIRJ. 

                                   Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Arruda (2012) destaca que o estacionamento não era suficiente para atender 

aos usuários, operando sempre acima da sua capacidade e resultando grandes filas 

para utilizá-lo. O estacionamento possuía capacidade para 4.310 carros. Entretanto, 

no ano de 2016, foi construído o Edifício Garagem, aumentado sua capacidade em 

mais 2.700 veículos.  

Há de se destacar também os investimentos aplicados em tecnologia. A fim de 

facilitar o embarque dos passageiros, o aeroporto possui portões de embarque com 

leitores de códigos de barras para passagens aéreas, que pode estar impressa ou até 

mesmo ser utilizado em um dispositivo móvel. Também disponibiliza câmeras 

biométricas no controle de migração, o que, de acordo com a equipe RIOgaleão, reduz 

em 50% de tempo de embarque. É possível observar que essa é uma característica 

comum entre os considerados melhores aeroportos do mundo. Eles são portados de 

alta tecnologia, o que facilita o cliente e a gestão do aeroporto. 

Outro fator notável é a presença frequente nas redes sociais, gerando mais 

proximidade com os clientes e interatividade. Dúvidas e reclamações podem ser feitas 

via WhatsApp, no qual o cliente obtém respostas mais rápidas, não se limitando 

apenas ao SAC. Essa é outra característica requerida para que o aeroporto se adeque 
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aos padrões internacionais, visto que é uma estratégia utilizada pelos “aeroportos do 

futuro”. 

 

Figura 8: Instagram AIRJ. 

 

Fonte: RIOgaleão, 2019.23 

 

Como resultado dos esforços aplicados às ações de marketing, o AIRJ foi 

contemplado no Prêmio Nacional do Turismo 2018 na categoria “Marketing e Apoio à 

Comercialização”, pois desenvolveu uma estratégia de marketing que foi capaz de 

atrair novas companhias aéreas para o Brasil, e consequentemente mais 12 mil 

passageiros vindo da Europa, e o alcance a 96 mil americanos por meio da campanha 

E-visa24 (BRASIL, 2018f). 

                                                
23 Disponível em: https://www.instagram.com/riogaleao/. 
24 Nova modalidade de visto brasileiro, que pode ser emitido via internet. 

 

https://www.instagram.com/riogaleao/
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Outro fator que chama a atenção dentre as transformações ocorridas, está a 

mudança da cultura do aeroporto: a empresa possui foco em relacionamento com o 

cliente e tem investido tanto na infraestrutura física, como no relacionamento dos 

funcionários com os clientes, adotando o “Jeito Disney de Ser”. Todos os funcionários 

do aeroporto têm passado por treinamentos a fim de se adaptarem ao novo 

atendimento que o aeroporto deve oferecer aos clientes. De acordo com uma 

funcionária do aeroporto, os funcionários da INFRAERO que não se adaptaram a essa 

nova cultura, foram dispensados. 

 

2.3 ATUAÇÃO DA CHANGI NO AEROPORTO DE CINGAPURA 

 

O Aeroporto Internacional de Cingapura, localizado em Changi, a 20km do 

Centro, é conhecido como o aeroporto de Changi. O aeroporto foi inaugurado em 

1981, e é aeroporto mais importante de Cingapura e da Ásia devido a sua localização 

estratégica, se configurando como hub de importantes companhias aéreas, como a 

Singapore Airlines, e importante ligação da Austrália para a Ásia e para a Europa, de 

acordo com a empresa.  

Pode ser considerado importante conector do Sudoeste do Pacífico e o Sudeste 

Asiático, pois ele opera para mais de 400 cidades, incluindo 100 países ao redor do 

mundo, englobando um número superior a 100 companhias aéreas parceiras. A cada 

80 segundos pousa ou decola uma aeronave nas pistas do Changi, e é registrado 

semanalmente 7.400 voos (CHANGI AIRPORT SINGAPORE, 2019a). 

Devido sua megaestrutura e por disponibilizar serviços diferenciados aos 

passageiros, o aeroporto foi eleito seis vezes consecutivas o melhor aeroporto do 

mundo de acordo com a Skytrax (2019), além de ocupar o ranking do melhor TPS, 

representado pelo TPS 3, e melhor entrega de bagagens do mundo, ocupando terceiro 

e sétimo lugares, respectivamente no ano de 2018. Além disso o aeroporto possui 

mais de 540 prêmios e elogios.  

No ano de 2018, o aeroporto contabilizou exatos 65,6 milhões de passageiros, 

incluindo a recepção de 386 mil aeronaves (CHANGI AIRPORT SINGAPORE, 2019b). 

Na tabela 5 é possível observar os números por mês da movimentação de 

passageiros. 
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Tabela 5: Estatística de movimento de passageiros do ano de 2018 do Changi. 
 

Mês  Número (milhões) Variação % 

Janeiro  5,3 0,9 

Fevereiro 4,93 5,6 

Março 5,56 8,7 

Abril 5,43 5,1 

Maio 5,29 5,8 

Junho 5,57 6,9 

Julho 5,72 5,7 

Agosto 5,68 7,9 

Setembro 5,23 6,1 

Outubro 5,38 4,3 

Novembro 5,41 4,5 

Dezembro 6,13 4,5 

Total 65,63 5,5 

                     Fonte: Elaborado a partir de Changi Airport Singapore, 2019b.  

 

            Embora seja bastante movimentado, o Changi também opera abaixo de sua 

capacidade, que é atualmente de 82 milhões de passageiros, representando 79,3% 

de sua capacidade, enquanto o AIRJ, também em 2018, operou com 40,54% de sua 

potencialidade total. Chama a atenção também o fato de o aeroporto manter uma 

constante quanto a sua movimentação mensal, tendo seu pico no mês de dezembro 

e seu menor registro no mês de fevereiro. 

O aeroporto é equipado com cinco terminais: TPS 1, 2, 3, o recém-inaugurado 

4, além de um terminal que é privado. Está previsto para 2030 a inauguração do TPS 

5, que poderá atender mais 50 milhões de passageiros, elevando a capacidade do 

aeroporto para 132 milhões de passageiros (CHANNEL NEWSASIA, 2019).  

O TPS 1 possui 37 atrações disponíveis aos passageiros, incluindo jardins, 

parques, spas, salas de dormir, salas de bebê, lojas, exposição de aeronaves, parque 

para crianças, piscina, cinema e internet gratuitos, e uma árvore social, considerada 

a maior experiência interativa do aeroporto (figura 9), a qual possibilita ao passageiro 

compartilhar suas fotos e vídeos a fim de criar a memória de sua passagem pelo 

aeroporto. É possível observar que não se trata de uma particularidade do TPS 1. O 

TPS 2 possui 40 atrações, o TPS 3 possui 46, e o TPS 4, 31 atrações (CHANGI 

AIRPORT SINGAPORE, 2019c). 
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Figura 9: Árvore social Aeroporto de Cingapura.

 

                                 Fonte: Changi Airport Singapore, 2019. 25 

 

Dentre as diversas atrações que o TPS 1 abriga, como a citada Árvore Social, 

abriga também a chamada “Chuva Cinética”, escultura cinética que é atração 

“obrigatória” para os passageiros que utilizam o Changi. A obra remete ao clima 

tropical da cidade jardim de Cingapura (CHANGI AIRPORT SINGAPORE, 2019c).  

Analisando as descrições das atrações existentes no aeroporto, observa-se 

que todas representam uma característica da cidade; jardins temáticos com espécies 

típicas, a chuva cinética que representa o clima da cidade, locais de lazer para as 

crianças que remetem à cultura do local, além das atrações sempre serem marcadas 

pela alta tecnologia, marca dos países asiáticos.  

Outra característica aflorada no Changi é a cultura do foco no relacionamento 

com o cliente, nomeada como “Experiência sem estresse”. Ao analisar o conteúdo 

exposto no site, entende-se que há esforço da equipe do aeroporto para que o cliente 

se sinta confortável nas dependências do aeroporto, de forma que seja possível obter 

o máximo de informações antecipadas pelo site, a exemplo do mapa (figura 10) e do 

guia do aeroporto, que estão disponíveis para download. Desta maneira o passageiro 

e/ou cliente tem autonomia para se movimentar dentro do aeroporto, e pode se 

planejar antecipadamente a respeito dos locais que pretende visitar.  

 

 

                                                
25 Disponível em: http://www.changiairport.com/en/discover/attractions/the-social-tree.html. 

http://www.changiairport.com/en/discover/attractions/the-social-tree.html
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Figura 10: Mapa do aeroporto Changi. 

 

Fonte: Changi Airport Singapore, 2019.26 

 

Outro dado que vale ressaltar diz respeito à gestão do aeroporto. Ela é 

essencialmente voltada para ações de promoção e marketing. O aeroporto está 

presente em sete canais de mídia, incluindo Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, 

entre outros, a fim de massificar a marca do aeroporto na memória dos clientes, a 

ponto de torná-los “fãs” da marca, como pode ser entendido em um dos textos da 

equipe de mídia: 

A espinha dorsal da estratégia de mídia social do Aeroporto de Changi, Fans 
of Changi, envolve viajantes de todo o mundo com atualizações sobre nossas 
ofertas. Ele estimula a valorização da marca entre os viajantes e fortalece a 
defesa da marca do Aeroporto de Changi por meio de comentários, curtidas, 
retweets e compartilhamentos de viajantes. (CHANGI AIRPORT 
SINGAPORE, 2019d)  

 

Tornando os clientes “fãs” do aeroporto, a marca atinge maior alcance, pois o 

próprio cliente promove a ampliação da marca por meio de seus compartilhamentos 

para suas redes de contatos, gerando assim um efeito multiplicador.  

O site do aeroporto de Changi é interativo e possui uma gama de informações 

para o cliente. Além de obter informações de como o passageiro pode se movimentar 

no aeroporto, de todas as lojas e atrações do aeroporto, painel de voos, ainda há 

informações de como chegar, como sair do aeroporto, interligação com outros modais, 

eventos que estão ocorrendo no Changi, além da oferta de passeios turísticos pela 

cidade e pelo aeroporto.  

                                                
26 Disponível em: http://www.changiairport.com/en/maps.html. 

http://www.changiairport.com/en/maps.html
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Para os passageiros que estão fazendo conexões, são indicadas algumas 

atividades de acordo com o tempo de conexão, como pode ser visto na figura 11.  

 

Figura 11: Atividades de acordo com o tempo de conexão. 

 

Fonte: Changi Airport Singapore, 2019.27 

 

Atenta-se ao fato de que o aeroporto possui ações de promoção do destino. As 

ações de marketing perpassam as dependências do aeroporto e passa ser algo 

voltado para o destino Cingapura. Há um esforço para que o cliente não só visite o 

aeroporto, mas que conheça também a cidade, podendo, desta maneira, trazer 

benefícios econômicos e sociais para o entorno, o que justifica a análise de Sikorski 

(1986, apud Lohmann, Albers, Koch e Pavlovich, 2009), que o sucesso de Cingapura 

como um destino turístico é resultado de uma estratégia que une o turismo e a aviação. 

De acordo com o relatório Destaques do Turismo do ano de 2018 

confeccionado pela Organização Mundial de Turismo – OMT (201), a região da Ásia 

teve um aumento de 9% de chegadas internacionais em 2016, e Cingapura, 

particularmente, tem aumentado seu número de chegadas nos últimos cinco anos, 

como pode ser observado na tabela 6. 

 

 

 

 

                                                
27 Disponível em: http://www.changiairport.com/en/discover/recommended-
itineraries.html#?status=time&time=2_3. 

http://www.changiairport.com/en/discover/recommended-itineraries.html#?status=time&time=2_3
http://www.changiairport.com/en/discover/recommended-itineraries.html#?status=time&time=2_3
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Tabela 6: Chegadas de Turistas Internacionais em Cingapura (em milhões). 

 

Ano  Número de chegadas 

2010 9.161 

2013 11.898 

2014 11.864 

2015 12.052 

2016 12.914 

2017 13.906 

Total 62.634 

    Fonte: Elaborado a partir de Destaques do Turismo da OMT edições 2016 e 2018.28 

 

Apesar de ser uma cidade-estado pequena e não possuir um rico patrimônio 

natural como o Brasil, percebe-se que o estado se aproveita do que ele tem de maior 

“riqueza” para desenvolver o turismo em seu território, que é a sua localização 

estratégica, como salienta Phang (2003), além do uso criativo e intenso da tecnologia 

em seus atrativos. Dessa maneira tem-se conseguido atrair cada vez mais demanda 

de turistas não só para utilizar o aeroporto de Changi, mas também para conhecer 

Cingapura, elevando a cada ano o número de turistas que visitam o país.  

Analisando os fatos expostos neste tópico, percebe-se que o AIRJ, apesar de 

não possuir toda a proporção estrutural do Changi e a quantidade de atrativos 

existentes, ele tem caminhado para se adaptar aos padrões da administração da 

Changi, assunto abordado no próximo tópico. 

 

       

2.4 AIRJ VERSUS CHANGI 

 

O primeiro fato que chama atenção que é bem característico do Changi e que 

já está apropriado pelo AIRJ, diz respeito à presença nas redes sociais. Assim como 

o Changi, o AIRJ tem investido na interação com os clientes pelas redes, de forma 

mais visível no Instagram da empresa, que frequentemente faz postagens e stories 

                                                
28 Disponível em: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284418145 e https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419876 respectivamente.   

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284418145
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419876
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419876
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com o recurso do canal que se chama “Enquete”, no qual a RIOgaleão faz perguntas 

e o usuário/seguidor pode responder com sua opinião, criando relacionamento mais 

próximo e informal com o cliente.  

Ainda neste canal, a administração tem investido na promoção do destino Rio 

de Janeiro e Brasil para os usuários. Frequentemente são postados textos e imagens 

atrativas de lugares do país a fim de chamar a atenção do seguidor que pode já estar 

no destino, ou aquele que ainda está se planejando para desembarcar no Rio. 

 

Figura 12: Postagem no Instagram do AIRJ sobre o Rio de Janeiro. 

 

Fonte: RIOgaleão, 2019.29 

 

Essas ações de estímulo ao turismo no Rio e a outros destinos do país é similar 

ao que o aeroporto de Changi faz para atrair os passageiros a visitar o destino 

Cingapura. No caso do Changi, essa é uma estratégia conjunta com o governo, a fim 

de atrair visitação para o país, e consequentemente receita. No cenário atual do Rio 

de Janeiro, especificamente, ações como estas são relevantes, visto que o destino 

que historicamente foi o principal portão de entrada do país tem perdido seu espaço 

na mente do turista devido a uma série de fatores, como por exemplo a crise de 

segurança pública que o estado tem enfrentado. 

                                                
29 Disponível em: https://www.instagram.com/p/ByYQQxTFImz/. 

https://www.instagram.com/p/ByYQQxTFImz/
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Em relação ao site institucional, percebe-se a adaptação diária do AIRJ ao 

padrão Changi. Assim como o design, a quantidade e qualidade das informações 

disponibilizadas têm melhorado constantemente, sempre apresentando informações 

sobre o aeroporto, voos, destinos, mapas para auxiliar os passageiros, dentre outros. 

Uma característica peculiar também pode ser observada no que se refere a 

investimento em infraestrutura. Phang (2003) destaca que o Changi possui a 

característica de investimento em infraestrutura sempre à frente da demanda, 

expressa na construção dos seus terminais. Um dos exemplos é que no ano da 

inauguração do Changi, em 1984, o aeroporto operava abaixo de sua capacidade. 

Porém, no ano de 1990, o aeroporto inaugurou o TPS 2 com o dobro da capacidade, 

e já apresentando planos para a construção do TPS 3. De acordo com a autora, essa 

característica é uma estratégia do Changi a fim de desencorajar os concorrentes a 

entrarem no mercado da aviação e se manter permanentemente como o principal 

aeroporto da Ásia. 

Semelhantemente tem acontecido no AIRJ. Até o ano de 2015, o aeroporto 

podia receber 17 milhões de passageiros e operava abaixo de sua capacidade. Após 

as obras, deu um salto para 37 milhões, apesar de não haver demanda para usufruir 

desta estrutura. Em entrevista ao jornal Extra em 2017, o presidente da concessionária 

apresentou-se otimista quanto ao crescimento da demanda e sinalizou que 

compreende que esse crescimento pode acontecer apenas na próxima década. 

Porém o SDU também foi concessionado recentemente, podendo haver obras de 

ampliação e consequentemente aumentar a competitividade com o AIRJ, fazendo com 

que seja mais difícil alcançar a demanda esperada. 

Assim como identificado no aeroporto de Changi, o RIOgaleão tem se utilizado 

das características locais para os elementos de marketing e atrações do aeroporto. O 

logotipo do AIRJ, por exemplo, representa as ondas sonoras de músicas do músico 

Tom Jobim (figura 13), o qual o aeroporto carrega o nome, o que remete à cultura da 

Bossa Nova existente na cidade do Rio de Janeiro que se popularizou no século XX. 

Além disso, o passageiro que des(embarca) no AIRJ pode caminhar pelas 

dependências do aeroporto ouvindo músicas de Tom Jobim30.  

 

 

                                                
30 Músico brasileiro que fez parte da invenção da Bossa Nova.  
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Figura 13: Logotipo do AIRJ. 

 

Fonte: Google Imagens, 2019.31  

 

Ocasionalmente também é visto que o aeroporto tem oferecido atrações 

temáticas que remetem ao Brasil para os passageiros, como na época do carnaval 

que ocorreu o “RIOgaleão Folia”, uma espécie de bloco de carnaval que recebia com 

samba e alegorias os passageiros que embarcavam e desembarcavam no AIRJ, 

proporcionando um momento de interação, alívio do estresse de estar em um 

aeroporto e troca cultural com os turistas, que eram estimulados a aprender a sambar 

e se divertir com os participantes. 

Assim como a “Experiência sem Estresse” do Changi, a cultura de 

relacionamento do AIRJ também foi alterada completamente. Todos os funcionários 

são treinados com a metodologia “Jeito Disney de Ser”, a qual é reconhecida 

mundialmente por sua excelência e encantamento dos clientes. Percebe-se, por meio 

das ações mencionadas, que os clientes têm sido prioridade para a empresa. Tem-se 

um esforço para que a experiência desse cliente seja a melhor no aeroporto, 

                                                
31 Disponível em: https://shoppingriogaleao.uoledtech.com.br/.  

https://shoppingriogaleao.uoledtech.com.br/
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consequentemente fazendo com que ele sempre escolha fazer sua viagem utilizando 

o AIRJ. 

A inserção da tecnologia no sistema de migração é um fator positivo que tem 

colaborado para a agilidade desse processo, porém, comparando ao Changi e a 

outros aeroportos desenvolvidos do mundo, ainda é uma inserção tímida. 

Embora seja possível notar mudanças significativas na administração do 

aeroporto, entende-se, a partir de um olhar comparativo com a gestão da Changi no 

Aeroporto de Cingapura, que ainda há muito caminho a ser percorrido para adequar 

o AIRJ aos padrões internacionais.  

 No capítulo seguinte será apresentado o resumo dos resultados das 

entrevistas que foram feitas a fim de, a partir delas, elaborar o questionário on-line, 

principal instrumento de pesquisa deste trabalho.  
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3 ENTREVISTAS 

 

 

Este capítulo teve como objetivo coletar informações sobre a percepção dos 

passageiros em relação às transformações que o AIRJ tem sofrido devido ao processo 

de concessão.  

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 

quatro respondentes. Tais dados foram coletados para que fosse possível elaborar 

posteriormente um questionário a ser aplicado on-line, o qual possui o mesmo objetivo 

das entrevistas. 

 

3.1 CARACTERÍSTICA DOS ENTREVISTADOS 

 

A entrevista foi realizada com quatro entrevistados, que foram selecionados por 

terem utilizado os serviços do AIRJ com frequência antes e depois do ano de 2014, 

terem a idade mínima de 25 anos, considerando que pessoas que estão nessa faixa 

etária possuem maior capacidade de memória e de comparar os dois cenários 

propostos, e pessoas que possuem ligação com a atividade turística, levando em 

consideração que, por serem ligados ao Turismo, possuem um olhar mais atento e 

detalhado dos atrativos e equipamentos turísticos, logo, podem oferecer informações 

mais profundas acerca da situação atual e anterior do AIRJ. Observa-se, na tabela 1, 

as características dos entrevistados. 

 

Tabela 7: Perfil dos respondentes. 

 

Entrevistado Idade Ocupação Local de residência 
Frequência 

de Viagem 

1 30 Estudante São Gonçalo, RJ 3 

2 30 Estudante Niterói, RJ 6 

3 48 Professor Universitário em Turismo Niterói, RJ 8 

4 60 Professor Universitário em Turismo Niterói, RJ 5 

                                                           Fonte: Elaboração Própria. 
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As entrevistas foram norteadas por algumas palavras-chave, que foram 

escolhidas por representarem as mudanças identificadas a partir do processo de 

concessão no AIRJ nos dois capítulos anteriores, como: acesso, transporte, 

atendimento, acessibilidade, distâncias percorridas, processo de migração, 

infraestrutura física, limpeza, banheiros, lojas, temperatura, luminosidade, 

estacionamento, sinalização, entretenimento e alimentação.  

 

3.2 DADOS COLETADOS 

 

Apresenta-se, nesta seção, o resumo das entrevistas feitas com os 

entrevistados, de forma que seja possível, a partir delas, compreender os cenários 

descritos no capítulo 2 e selecionar itens que deverão compor o questionário do 

capítulo 4. 

Em relação ao acesso até o aeroporto, foi destacado pelo entrevistado 1 que 

não houve mudanças. Continua sendo arriscado e conturbado passar pela via que liga 

o Centro do Rio de Janeiro ao AIRJ, pois além do congestionamento, o local também 

é perigoso. O problema ainda se agrava quando há o fechamento das vias, o que 

torna ainda mais caótico entrar ou sair da Ilha do Governador32, o que pode levar o 

passageiro a perder seu voo. 

Em contrapartida o entrevistado 3 disse que, apesar do acesso ao aeroporto 

ser inseguro, ele o considera bom. Relata que já precisou ir a aeroportos que 

possuíam acessos piores, que passavam igualmente por regiões periféricas, que 

demonstravam pobreza e falta de segurança. Um contraste considerável em relação 

às grandes edificações dos aeroportos.  

O transporte público pouco foi abordado. Para o entrevistado 3, a integração 

entre os transportes públicos até o aeroporto é mal feita. Para quem vem de fora e 

não conhece a localidade, fica muito difícil sair do aeroporto. Cita como exemplo a 

distância do aeroporto até a estação de metrô mais próxima33 e como é difícil chegar 

até ela. Isso é algo que atrapalha a locomoção do turista na cidade fazendo o uso do 

transporte público.  

                                                
32 Bairro em que está localizado o AIRJ. 
33 Estação Vicente de Carvalho. 
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Apesar de avaliar mal a interligação dos transportes públicos até o aeroporto, 

o entrevistado não faz uso dele. Quando precisa se locomover até o aeroporto, faz o 

uso de táxi. 

Percebeu-se, durante as entrevistas, que a utilização de táxi e de carro 

particular é uma realidade comum entre os entrevistados, com exceção do 

entrevistado 4, que disse que devido a falta de interligação adequada entre os 

terminais, torna-se necessário andar muito até chegar ao ponto de ônibus, algo que 

limita o passageiro que porta muitas malas.  

No que se refere ao atendimento, o entrevistado 2 destacou a preocupação 

em relação às informações do aeroporto, pois as mesmas se apresentam apenas no 

idioma local, o que considera como uma falta de preparação do aeroporto para lidar 

com os turistas internacionais. Como exemplo, inclusive, citou a frase “seja bem-vindo 

ao Brasil” no desembarque internacional, que se encontra apenas em português. 

Outro exemplo citado foi a percepção de que o funcionário do aeroporto não sabia dar 

informação em outro idioma para o passageiro, e ele teve que tentar ajudar, mesmo 

também não dominando o idioma. Nota-se que as informações disponibilizadas no 

aeroporto só “servem” para brasileiros. 

Para o entrevistado 3, antes do processo de concessão, o atendimento 

prestado era superior ao que é oferecido na fase atual. Havia funcionários de cada 

companhia ou voo com balcões no embarque e desembarque para dar informações 

e, depois do processo de concessão, esses espaços não existem mais. O atendimento 

é muito automatizado, impessoal e não muito amigável. 

Como exemplo destacou também o setor de achados e perdidos. Antes havia 

balcões no embarque e no desembarque para o auxílio dos passageiros, porém não 

existem mais. Isso provoca estresse nos passageiros, pois além de terem perdido 

algum bem, não conseguem encontrar um local para sinalizar e fazer reclamação. 

Para ele, não adianta treinar os funcionários do aeroporto com a nova metodologia 

proposta se os funcionários das companhias aéreas ainda atendem mal.  

Porém esses aspectos citados não possuem relação com a administração do 

aeroporto. Essas mudanças estão diretamente ligadas às próprias companhias 

aéreas.  

O entrevistado 4 percebeu que há a interação turística com o passageiro. Para 

ele, há um esforço da administração do aeroporto em promover a atividade turística 

para os usuários que embarcam e desembarcam no AIRJ.  
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Com relação à acessibilidade, os entrevistados 3 e 4 concordam que a 

acessibilidade no aeroporto não é das melhores. Ainda precisa melhorar.  

Para os entrevistados 2 e 4, as distâncias no aeroporto ainda limitam. Para o 

entrevistado 2, há diferença em relação às distâncias que precisam ser percorridas 

para se fazer algo no aeroporto, que antes não era necessário andar muito para ter 

acesso aos serviços principais. Entretanto, se antes o aeroporto era um ambiente 

muito desorganizado e com filas imensas, hoje em dia é possível observar que há 

diferença em relação a esse aspecto. Embora seja preciso andar mais, o AIRJ é mais 

organizado. 

Em contraponto, para o entrevistado 3, as distâncias percorridas no aeroporto 

são normais, principalmente quando se é comparado com outros aeroportos do 

mundo.  

No que diz respeito ao processo de migração, o entrevistado 2 relatou ser 

confuso e ainda possuir problema na comunicação com os passageiros, o que já 

ocorria antes do processo de concessão e não apresentou melhorias. O 

direcionamento das filas era feito em português, e os estrangeiros não conseguiam 

entender para onde deveriam ir, pois não havia algum funcionário que falasse outro 

idioma para auxiliar esses passageiros, tendo de se comunicar por meio de gestos, 

que poderiam ser ou não entendidos por eles. 

Para os entrevistados 2 e 4, o novo sistema de migração feito com o auxílio da 

tecnologia é um facilitador, porém ainda é motivo de confusões.  

Em relação à infraestrutura física do aeroporto, os entrevistados 1 e 4 

concordam quanto às mudanças positivas, e com elas destacam os serviços de lojas 

e alimentação.  

Inclusive o entrevistado 1 destaca o surgimento das mais variadas lojas e 

restaurantes que foram alocados no espaço do aeroporto, o que surpreendeu 

positivamente. Entretanto, informou nunca ter tido acesso a estes, pois toda vez que 

vai fazer uma viagem tendo o Rio de Janeiro como ponto de partida, costuma sair de 

casa próximo ao horário do voo, de maneira que não se faz necessária a utilização 

dos serviços adicionais oferecidos pelo AIRJ.  

Destacou, ainda, a preocupação que sentia em relação ao funcionamento de 

apenas um terminal para embarque. Para o entrevistado, essa ação transformaria o 

aeroporto em um espaço ainda mais caótico do que era anteriormente, porém 

surpreendeu-se, pois mesmo com o funcionamento de apenas um terminal para 



51 
 

embarque, o AIRJ conseguiu manter a organização esperada. Para ele, embora o 

aeroporto apresente momentos de caos pontuais, isso não é uma particularidade do 

AIRJ. Outros aeroportos ao redor do mundo também lidam com o mesmo problema.  

O entrevistado 3 destaca que antes do processo de concessão, há uns anos 

atrás, o aeroporto possuía bons restaurantes, apesar de caros, o que o motivava a 

sair de casa com antecedência para fazer uma refeição de qualidade antes do voo, 

porém, após o processo de concessão, mesmo com a alocação de novos restaurantes 

e lojas, ele os considera inferior aos que lá existiam. Hoje o entrevistado não costuma 

utilizar os serviços adicionais do aeroporto. Chega apenas no horário do voo. 

Em relação aos serviços adicionais, ainda, ele afirma que estes são oferecidos 

a um preço muito mais alto quando se é comparado a outros aeroportos. Cita como 

exemplo o chip de celular internacional. Quando precisou, perguntou a um funcionário 

do AIRJ o preço e achou muito elevado. Quando chegou ao aeroporto internacional 

de destino, viu que o preço era consideravelmente mais baixo. Além disso, acha que 

os preços dos souvenirs das lojas do AIRJ são relativamente caros também.  

O respondente 4 descreveu o cenário do aeroporto antigo, bem antes de 2014. 

Para ele o lugar era desconfortável, não hospitaleiro, claramente de passagem, que 

não oferecia lugares para sentar e a oferta de alimentação era precária, além de haver 

poucos estabelecimentos, e disse que, com a construção do TPS - 2, a oferta de 

alimentação melhorou. Relembrou que foi a época que foram instalados os fast foods 

no AIRJ.  

Relembrou também algo marcante para o aeroporto, que era em relação ao 

sistema de som. Ele o considerava muito bom e um atrativo a parte do aeroporto, visto 

que a “voz” que anunciava os voos era de uma locutora que ficou famosa, Íris Lettieri, 

devido a maneira de anunciar os voos com sua voz peculiar.  

Após o processo de concessão, o entrevistado apontou que houve melhoras 

significativas nas dependências do aeroporto, destacando a maior oferta de 

alimentação e de lojas. 

Para o entrevistado 2, os elementos decorativos novos do aeroporto estão 

colaborando para um ambiente mais hospitaleiro, visto que antes, como característica 

da administração da INFRAERO, o aeroporto era pintado apenas de cinza. Hoje o 

colorido e a frase em frente ao desembarque internacional “Bem-Vindo ao Brasil” 

fazem muita diferença. 
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Relativamente ao serviço do estacionamento, os entrevistados 2 e 3 que 

utilizam o táxi para chegar até o aeroporto achavam que o serviço era bom e não 

sabiam detalhá-lo. Isso pode se dever ao fato de que eles não precisam ter contato 

direto com o serviço, que é feito pelo taxista.  

Entretanto, o entrevistado 1, que usa o transporte particular para chegar ao 

AIRJ relatou que, apesar da construção do novo edifício garagem no aeroporto, o 

estacionamento ainda possui os mesmos problemas que anteriormente apresentava. 

Não há alguma novidade e o serviço oferecido é consideravelmente caro.  

No que se refere à tecnologia, o entrevistado 3 disse que a tecnologia WI-FI 

que o aeroporto disponibiliza o surpreendeu, pois dificilmente encontra a internet 

funcionando bem nos aeroportos que utiliza, o que pode-se associar ao 

entretenimento no aeroporto.  

Entretanto, o entrevistado 3 destacou o uso da tecnologia nos serviços do 

aeroporto como algo negativo. Citou como exemplo a leitura dos cartões de embarque 

automático, que tem causado confusões nos portões, pois há muitas pessoas que não 

conseguem utilizar a leitura automática, assim como o entrevistado 3 destacou os 

efeitos negativos da tecnologia no sistema da polícia federal.  

Quanto à sinalização, a qual foi pouco abordada, o entrevistado 1 relatou que, 

apesar de o aeroporto ter sofrido diversas alterações, a boa sinalização instalada nele 

colabora para que a locomoção seja feita de maneira mais fácil, apesar do ambiente 

confuso. 

 Por outro lado, os entrevistados 2 e 3 destacaram a questão da sinalização e 

das informações serem disponibilizadas apenas em português, o que não ajuda os 

passageiros internacionais que utilizam o aeroporto, consequentemente fazendo com 

que a sinalização seja avaliada como ruim.  

Embora os palavras-chave limpeza, banheiros, temperatura e luminosidade 

tenham sido escolhidas, elas não foram discutidas. Ou não foram abordadas pelos 

respondentes, ou eles não souberam responder, por jamais terem tido um olhar 

detalhado para esses itens.  

Após a sistematização das entrevistas, foi possível compreender que, apesar 

de serem pessoas ligadas ao Turismo, os respondentes não possuem o hábito de 

passar muito tempo nas dependências do aeroporto. Costumam chegar em um horário 

próximo ao seu voo e por essa razão não têm uma relação mais interativa com o AIRJ, 

de forma que não utilizam todos os serviços adicionais que são oferecidos pela nova 
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administração, o que impossibilitou, principalmente, a abordagem do assunto 

referente ao entretenimento. 

Os entrevistados 1 e 2, apesar de estarem em uma faixa de idade considerada 

boa para lembrança do cenário antigo e poder de comparação, demonstraram possuir 

poucas lembranças e baixo poder de comparação dos cenários. Além disso, 

contrariam também a hipótese de que, por serem ligados ao Turismo, possuíam um 

olhar mais atento e detalhado. Em diversos momentos da entrevista disseram nunca 

ter reparado algum aspecto relacionado ao aeroporto, ou nunca terem utilizado.  

Ao comparar as entrevistas foi possível perceber que, apesar das mudanças 

feitas na sinalização e na acessibilidade aeroportuária, ainda é algo visto de maneira 

não tão positiva pelos usuários. Há a limitação do idioma e, de acordo com os 

entrevistados, apesar das melhorias apontadas pela empresa, a acessibilidade ainda 

não é excelente. 

Um ponto que chamou a atenção foi que é frequentemente destacado pelos 

entrevistados se refere às distâncias que precisam ser percorridas no AIRJ, 

principalmente quando se é comparado ao SDU. Para dois dos entrevistados, é visto 

como algo normal. Isso pode estar ligado a experiência que todos possuem de terem 

estado em outros aeroportos internacionais do mundo, podendo assim comparar que, 

diante de muitos, o AIRJ não é tão grande e ter que andar uma distância considerável 

até outro ponto, é normal. 
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4 PERCEPÇÃO DOS PASSAGEIROS A RESPEITO DO AIRJ  

 

 

Apresenta-se, neste capítulo, o resultado da pesquisa de campo deste trabalho, 

cujo objetivo foi comparar a teoria exposta nos capítulos anteriores com a realidade 

descrita pelos respondentes, de acordo com suas experiências e olhares.  

Os dados da pesquisa foram coletados por meio de um questionário on-line, 

construído pela ferramenta do Google forms. O questionário foi enviado para pessoas 

dentro de perfil preestabelecido e ficou disponível no período do dia 11 de setembro 

a 30 de setembro, contemplando 102 respondentes.  

Para tanto, o capítulo está dividido em duas seções: aspectos metodológicos e 

discussão dos resultados. 

 

4.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Norteado pelo objetivo de coletar informações a respeito da percepção dos 

passageiros do AIRJ sobre as mudanças que o aeroporto vem passando desde o 

início do processo de concessão, a pesquisa, bibliográfica, explicativa e de natureza 

quantitativa, em forma de questionário on-line, foi elaborada com base no referencial 

teórico (capítulos 1 e 2) somado às entrevistas (capítulo 3) e suas respectivas 

considerações. 

O questionário on-line foi elaborado por meio da ferramenta Google Forms, 

composto por 21 questões, sendo 18 de múltipla escolha e 3 abertas. As questões 

estavam relacionadas ao perfil do viajante, às suas opiniões em relação ao AIRJ e 

sobre as ações do consórcio RIOgaleão34. 

Depois de elaborado o questionário, foi feito um pré-teste com nove 

respondentes escolhidos de maneira aleatória. Foi solicitado a eles, após 

responderem, que enviassem dúvidas e o tempo de resposta, a fim de saber se o 

questionário estava inteligível e qual o tempo médio de resposta deveria ser informado 

aos respondentes válidos posteriormente. 

 

                                                
34 Questionário completo está em apêndice A. 
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O público-alvo selecionado foi de pessoas que utilizaram os serviços do AIRJ 

pelo menos uma vez antes de agosto de 2014 e pelo menos uma a partir de 2016 e 

que possuía idade mínima de 25 anos.  

Ressalta-se que o intervalo de tempo escolhido se justifica pelo fato de que as 

obras da concessão começaram a ser feitas pelo novo consórcio em agosto de 2014, 

logo, quem utilizou os serviços do AIRJ depois desse período, não conheceu a 

realidade deste na gestão da INFRAERO. A partir de 2016 se justifica porque neste 

período as obras do Terminal 2 haviam sido concluídas. Excluiu-se o ano de 2015 

porque o aeroporto ainda estava passando por obras. 

Em relação à idade preestabelecida, se justifica pela capacidade de memória. 

Entende-se, de acordo com a visão da autora, que pessoas abaixo dessa idade eram 

muito novas antes de processo de concessão, o que torna difícil ter o poder de 

comparação mais profundo das duas realidades.  

Para o alcance desse público válido, utilizou-se das redes sociais, como grupos 

de Facebook de universitários e de viagem, grupos no Whatsapp e E-mail. Foi pedido 

a cada respondente que enviasse o link do questionário para um amigo que também 

se enquadrasse no perfil, gerando assim um efeito multiplicador, não se limitando 

apenas à rede de pessoas conhecidas e com o perfil parecido com o da autora.  

O questionário ficou disponível aos respondentes no período do dia 11 de 

setembro a 30 de setembro, tendo recebido 102 respostas, com exclusão de apenas 

uma por se observar que se tratava de duplicidade de respostas.   

Posteriormente à coleta dos dados, a partir da tabela de excel gerada pelo 

Google Forms com as respostas, optou-se por tratar os dados diretamente na planilha, 

fazendo observações e os devidos cruzamentos de dados por meio de gráficos e 

tabelas, não se restringindo ao resumo35 que a ferramenta disponibiliza.  

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A fim de fazer um breve mapeamento das respostas, optou-se por ressaltar o 

perfil dos respondentes (figura 14), o que colaborou para o entendimento e 

cruzamento de dados, a fim de poder criar questionamentos e testar hipóteses. A partir 

da questão 8, optou-se por utilizar as respostas mais significativas. 

                                                
35 Encontra-se em anexo. 
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Figura 14: Questões sobre perfil.  

1- Gênero 

2- Idade 

3- Local de Residência 

4- Ocupação 

5- Quantas viagens de avião (nacional e/ou internacional) já realizou? 

6- Em caso de viagens internacionais, você utilizou aeroportos na: Ásia, África, Europa, Oceania, 

América do Sul, Central ou Norte. 

7- Considerando o total de viagens realizadas, quantas delas você (des)embarcou no AIRJ? 

                                                         Fonte: Elaboração própria. 

 

Percebeu-se que a pesquisa abrangeu um número equilibrado de mulheres e 

homens, 56% e 44%, respectivamente. Quanto à faixa etária, todas foram 

preenchidas, porém somando as duas primeiras faixas mais jovens, representam 59% 

dos respondentes (figura 15). A maioria dos respondentes são moradores do estado 

do Rio de Janeiro, correspondendo a 94,1%.  

 

Figura 15: Faixa etária. 

 

                                  Fonte: Elaboração Própria.  

A questão relacionada à ocupação dos respondentes era aberta, por isso 

optou-se por classificar as profissões registradas em duas categorias: atividades 

ligadas ao turismo e sem ligação com o Turismo (figura 16).  
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Figura 16: Ocupação. 

 

                        Fonte: Elaboração Própria.  

 

Observa-se que houve pouca participação de pessoas ligadas à atividade 

turística, o que se pode considerar positivo, pois foi possível abranger a visão de 

diversos tipos de profissionais e de diversas áreas.  

Em relação às perguntas 5 e 7, que se referem ao número de viagens de avião 

e número de des(embarques) no AIRJ, foi possível identificar que os respondentes, 

em sua maioria, são pessoas que possuem o costume de viajar embarcam ou 

desembarcam no AIRJ (figuras 17 e 18). 

 

Figura 17: Quantidade de viagens de avião realizadas.  

 

                                       Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 18:  Quantidade de embarques ou desembarques no AIRJ.  

 

                                     Fonte: Elaboração Própria.  

 

A questão número 6 (aeroportos conhecidos em outros continentes) não era 

obrigatória, visto que alguns respondentes poderiam nunca ter viajado para o exterior 

e isto não era um pré-requisito da pesquisa; bastava ter viajado de avião e ter utilizado 

os serviços do AIRJ. Com esta pergunta buscou-se compreender, a partir da utilização 

de outros aeroportos do mundo, a visão que os respondentes teriam do AIRJ, pois é 

algo natural comparar o serviço de um aeroporto com o outro e assim considerar um 

aeroporto bom ou ruim de acordo com essa comparação. Esta questão obteve 82 

respostas, cujo resultados podem ser observados na figura 19. 

 

Figura 19: Aeroportos do mundo já utilizados. 

 

                                                        Fonte: Elaboração Própria.  
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Observa-se que muitos respondentes já tiveram contato com aeroportos 

situados em continentes que possuem os melhores aeroportos do mundo, portados 

de atrativos e alta tecnologia, como por exemplo a Europa, Ásia e América do Norte. 

Supõe-se que, devido ao conhecimento de tais aeroportos, a exigência por serviços 

mais sofisticados em outros aeroportos é mais elevada.  

Essa suposição se mostra contrária quando se observa a figura 20, pois para a 

maior parte dos respondentes, o aeroporto é considerado apenas um terminal de 

transportes, e não um local de entretenimento ou compras, ainda que, como visto nos 

capítulos teóricos anteriores, há um grande esforço das administrações aeroportuárias 

para que os aeroportos sejam também um local de entretenimento, refletindo cada 

vez menos estresse nos tempos de espera. 

 

Figura 20: Representação de um aeroporto para o respondente. 

 

Fonte: Elaboração Própria.  

 

Vale destacar ainda que, somando as variáveis “terminal de transportes” e 

“terminal de transportes e de compras” e “terminal de transportes e um local para 

conhecer pessoas”, têm-se um número de 85% de pessoas que não veem os 

aeroportos como um possível local de entretenimento, apesar de toda a articulação 

das empresas para isto.  

Ainda observando esta questão, buscou-se entender especificamente o que as 

pessoas da área de turismo pensam a respeito dos aeroportos, e foi observado que 

apenas um respondente ligado ao turismo possui a visão de que o aeroporto é um 

terminal de transporte e um local de entretenimento, como pode ser visto no quadro 

21. 
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Figura 21: Respondentes da área de Turismo que consideram o aeroporto como lugar 

de entretenimento. 

 

Para você, o aeroporto representa Ocupação 

um terminal de transportes e de 

entretenimento. 

Gerente Comercial - Lusanova 

Operadora 

                                                   Fonte: Elaboração Própria.  

 

Com este dado se observa que, embora os respondentes sejam ligados ao 

turismo e entendam um pouco mais acerca da cadeia produtiva da atividade, eles não 

possuem uma visão abrangente sobre os aeroportos e as propostas atuais das 

administrações aeroportuárias. 

 Porém, também leva a um questionamento que não foi abordado neste 

trabalho: o que é um terminal de transportes para um indivíduo? Talvez muitos que 

marcaram a alternativa de que um aeroporto é um “terminal de transportes” apenas, 

já tenha o conceito de que um terminal de transportes contempla tudo o que tinha nas 

outras alternativas. Esta é uma hipótese que pode aprofundada em outras pesquisas 

futuras, dado a sua relevância e complexidade.  

A questão 8 do questionário tratava das concessões aeroportuárias, a fim de 

saber qual a opinião dos usuários em relação a estes processos que vêm ocorrendo 

nos aeroportos brasileiros, como foi exposto no capítulo 1 (figura 22). 
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Figura 22: Opinião dos usuários sobre a concessão aeroportuária.  

 

                               Fonte: Elaboração Própria.  

 

Observa-se que a maior parte dos respondentes conhecem pouco o tema e 

também não possuem opinião formada à respeito dele, o que é algo relativamente 

ruim, visto que esses processos estão acontecendo de maneira intensiva nos 

aeroportos brasileiros, assim como em outros bens públicos há anos, e o brasileiro, 

“dono” destes bens, não possui um conhecimento pleno da causa, tampouco opinião 

formada.  

A questão 11 estava relacionada ao conhecimento da logomarca do AIRJ, 

reconstruída pelo consórcio RIOgaleão. A maioria dos respondentes disseram 

conhecê-la (figura 23). 

 

Figura 23: Conhecimento da logomarca RIOGaleão.  

 

                                                 Fonte: Elaboração Própria.  
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Embora 71,3% dos respondentes, 72 pessoas, tenham dito que conhecem a 

logomarca, é possível observar na figura 24 que estes não sabem o que a logomarca 

representa. Isto porque a logomarca foi criada com o objetivo de representar as ondas 

sonoras de uma das músicas de Tom Jobim, entretanto somente 10 (14%) dos 72 

respondentes que conhecem a logomarca marcaram a alternativa correta. 

 

Figura 24: Significado da Logomarca RIOgaleão.  

 

                                             Fonte: Elaboração Própria.  

 

Nesta questão foi colocada a ilustração da logomarca para que o respondente 

pudesse olhar e responder a questão, porém a maioria que disse conhecer a 

logomarca associou ao Pão de Açúcar e ao Corcovado, os quais são de fato símbolo 

da cidade do Rio de Janeiro, o que pode justificar a associação, apesar do nome do 

aeroporto carregar o nome de Tom Jobim.  

Em relação ao site do AIRJ, o qual foi modernizado no quesito de design e 

quantidade e qualidade de informações, a maior parte dos respondentes afirmou 

nunca ter utilizado o site (figura 25). 
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Figura 25: Utilização do site do AIRJ.  

 

                   Fonte: Elaboração Própria.  

 

Para esses respondentes que já utilizaram o site, um universo de 39 pessoas, 

as informações contidas no site são, em sua maioria, boas e regulares (figura 26).  

 

Figura 26: Opinião dos respondentes sobre as informações do site.  

 

                                Fonte: Elaboração Própria.  

 

Isso aponta um bom resultado dos esforços do aeroporto em se adequar aos 

padrões internacionais, os quais também possuem sites com quantidade e qualidade 

nas informações, de fácil navegação e interação com os usuários. Apesar de ainda 

não haver muitos adeptos ao uso do site, as pessoas que utilizam avaliam bem.  

Em contrapartida, as redes sociais do AIRJ ainda não fazem parte do hábito 

dos respondentes. Em relação ao conhecimento de alguma rede social, a maior parte 

dos respondentes responderam que não conhecem alguma (figura 27). 
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Figura 27: Conhecimento das redes sociais do AIRJ. 

 

 

                                    Fonte: Elaboração Própria.  

 

 

Este pode ser considerado um dado negativo, visto que, como exposto no 

capítulo 2, o RIOgaleão modernizou as redes sociais, se adequando aos melhores 

aeroportos do mundo. As redes sociais do AIRJ são hoje um meio importante de 

interação com os usuários, um meio de fazer com que os usuários conheçam as 

vantagens de utilizar os serviços do AIRJ e de conhecer os atrativos turísticos do Rio 

de Janeiro e o Brasil. Todavia a maioria dos respondentes não as conhecem. 

A questão número 16 estava relacionada ao espaço do aeroporto nos dias 

atuais. A maioria dos respondentes avaliou como boa ou regular (figura 28). 
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Figura 28: Avaliação do espaço atual do aeroporto.  

 

Fonte: Elaboração Própria.  

 

Somando as avaliações boas e ótimas, tem-se o equivalente a 55% dos 

respondentes. Isto aponta que as mudanças em relação à infraestrutura estão sendo 

bem vistas pelos usuários. Como exposto no capítulo 3, também foi algo apontado 

pelos entrevistados, os quais elogiaram o “colorido” e principalmente a alocação de 

mais lojas e serviços de alimentação.  

 

4.2.1 “Antes de agosto de 2014” versus “ A partir de 2016”.  

 

As questões 10 e 18 estavam em formato de classificação de itens, que foram 

pré-definidos para serem avaliados de acordo com as mudanças mais significativas 

que o AIRJ tem passado, os quais são: lojas, conforto, banheiros, tecnologia, 

sinalização, atendimento, acessibilidade, entretenimento, estacionamento, transporte 

público, temperatura ambiente, processo de migração, serviço de alimentação e 

disponibilidade de informação. 

Em ambas as questões o respondente deveria avaliar estes itens como ruim, 

regular, bom ou muito bom. Porém, na questão 10, o respondente avaliou tais itens 

de acordo com a realidade do aeroporto antes de agosto de 2014, e na questão 18, a 

partir de 2016. O objetivo destas questões era de possibilitar a comparação das duas 

realidades e saber se, de fato, as transformações que o aeroporto tem passado estão 

sendo percebidas pelo usuário e como estão sendo percebidas.  
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Aqui serão expostas as comparações que mais apresentaram alterações de 

uma variável para a outra36.  

Em relação às lojas, percebeu-se, assim como nas entrevistas, que a partir do 

ano de 2016 estas passaram a ser mais bem avaliadas pelos usuários em detrimento 

do período antes de agosto de 2014 (figura 29).  

 

Figura 29: Avaliação das lojas.  

 

                                            Fonte: Elaboração Própria.  

 

Somando as variáveis regular e ruim no período antes de agosto de 2014, tem-

se um número de 53 respondentes (53%), e no segundo período, apenas 19 (19%). 

Somando as variáveis bom e ótimo no primeiro período, tem-se um número de 43 

pessoas (43%), enquanto no segundo período, 81 pessoas (81%). Essas variações 

podem estar relacionadas à alocação das novas lojas, como abordado no capítulo 2. 

O item conforto apresentou situação semelhante às lojas. Revela que houve 

melhorias na avaliação dos usuários no período após as reformas do RIOgaleão, com 

o aumento significativo na variável “bom” e diminuição da variável “ruim”. As variáveis 

ruim e regular apresentaram um número de 56 (56%) e houve um decréscimo para 26 

(26%) respondentes no segundo período. Enquanto isso, as variáveis bom e ótimo 

somaram no primeiro período 41 respondentes (41%) e no segundo, passou para 74 

(74%), como ilustra a figura 30. 

 

                                                
36 Os resultados não discutidos estarão disponíveis em anexo.  
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Figura 30: Avaliação do conforto.  

 

                                             Fonte: Elaboração Própria.  

 

O que estava sendo avaliado em relação ao conforto era o bem-estar no tempo 

de espera. Um dos entrevistados relatou que, antes do processo de concessão, era 

extremamente desconfortável estar no aeroporto no tempo de espera, devido aos 

assentos desconfortáveis e pouca disponibilidade deles para os passageiros. Hoje, 

com a ampliação do TPS 2 e com maior disponibilidade de lojas, restaurantes e cafés, 

acredita-se que os passageiros tenham mais ofertas de locais para a espera de seus 

voos, aumentando a sensação de conforto. 

A avaliação dos banheiros também foi positiva no segundo período, pois a 

soma das variáveis bom e ótimo no primeiro período resultava em 57 (57%) 

respondentes e, no segundo período, resultou em 80 (80%) respondentes. As 

variáveis ruim e regular somadas no primeiro período contemplava 42 (42%) 

respondentes, enquanto no segundo período, houve uma queda de 22 respostas, 

somando apenas 20 (20%) respondentes (figura 31).  
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Figura 31: Avaliação dos banheiros.  

 

                                 Fonte: Elaboração própria.  

 

Esta melhoria na avaliação pode estar ligada à ampliação dos banheiros e 

construção de banheiros acessíveis, como exposto no capítulo 2. Além disso, os itens 

a serem avaliados nos banheiros eram a de limpeza, disponibilidade de papel 

higiênico, sabonete e toalha para as mãos, o que mostra que além da ampliação dos 

banheiros, eles têm sido mantidos limpos e em condições de uso.    

Em relação à tecnologia, obteve-se melhoria significativa na avaliação do 

segundo período em relação ao primeiro. As variáveis ruim e regular somavam 64 

(42%) respondentes e teve uma queda no segundo período para apenas 23  (23%). 

Já as variáveis bom e ruim subiram de 35 respondentes (35%) para 77 (77%), como 

pode-se observar na figura 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Figura 32: Avaliação da tecnologia.  

 

                                Fonte: Elaboração Própria.  

 

Essa melhoria na percepção dos passageiros pode estar ligada ao investimento 

tecnológico feito no período pós obras, como foi abordado no capítulo 2, como 

exemplo das novas esteiras rolantes, portões de embarque com leitores de código de 

barras, cobertura de Wi-fi pelas dependências do aeroporto etc, o que de fato beneficia 

o passageiro e melhora a agilidade dos processos no ponto de vista da gestão.  

Esperou-se que o item atendimento trouxesse resultado positivo no segundo 

período em relação ao primeiro devido a toda articulação da nova gestão, 

principalmente por conta da mudança de cultura da empresa, na qual o cliente passou 

a ser o foco. Porém, é observável, na figura 33, que não houve muita alteração em 

relação aos dois períodos.  
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Figura 33: Avaliação do atendimento.  

 

                                          Fonte: Elaboração Própria.  

 

As variáveis ruim e regular de um período para o outro teve um decréscimo de 

10 respondentes, enquanto as variáveis bom e ótimo tiveram um acréscimo de 10 

respondentes também no segundo período.  

Este resultado se mostra semelhante ao que foi observado durante as 

entrevistas. Os entrevistados se mostraram indiferentes ao quesito ou fizeram críticas. 

Um deles, por exemplo, até mesmo disse que o atendimento da gestão anterior era 

melhor, o que de certa forma confirma o resultado aqui exposto.  

O item entretenimento apresentou resultados positivos no segundo período. O 

primeiro período apresentou muitas seleções da variável ruim e regular, que somavam 

77 respondentes (77%), porém, no segundo período, somou 56 (56%). As variáveis 

bom e ótimo foram pouco selecionadas no primeiro período, somando apenas 16 

respondentes, porém, o acréscimo de 26 (26%) respondentes no segundo período, 

somando 42 (42%) respondentes, revela a mudança positiva na percepção dos 

usuários em relação a este (figura 34). 
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Figura 34: Avaliação do entretenimento.  

 

                                Fonte: Elaboração Própria.  

 

Estas avaliações ainda podem estar ligadas ao fato de existir mais lojas, 

restaurantes e mais programações disponibilizadas pelo AIRJ. Na copa de 2018, por 

exemplo, um dos estabelecimentos de alimentação disponibilizou um telão para que 

os passageiros pudessem acompanhar o jogo em um dos seus espaços. Isto era 

divulgado nas redes sociais e também no próprio aeroporto, o que certamente traz um 

tempo de distração durante a espera, podendo estar ligado ao entretenimento, que foi 

definido no questionário como oferta de atividades no tempo de espera. 

Assim como a figura 29 apontou um bom resultado em relação à nova 

infraestrutura física do aeroporto, esse resultado é confirmado nesta seção de 

classificações, assim como nas entrevistas, que os entrevistados avaliaram 

positivamente no período pós reformas (figura 35).  
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Figura 35: Avaliação da infraestrutura.  

 

                                           Fonte: Elaboração Própria.  

 

Observa-se que, no primeiro período as variáveis ruim e regular somavam 60 

(60%) respondentes e no segundo período somou 32 (32%). Enquanto isso as 

variáveis bom e ótimo tiveram um acréscimo de 30 (30%) respondentes no segundo 

período, somando 68 (68%) respondentes.  

Isto representa que as mudanças na infraestrutura física estão sendo bem 

percebidas pelos passageiros. De fato, o aeroporto sofreu diversas mudanças em 

relação à infraestrutura física, porém, durante as entrevistas, ela era a mais apontada 

pelos entrevistados, pois é mais fácil notar algo mais visível, do que a mudança de 

cultura da empresa, por exemplo, que é algo intangível.  

O processo de migração foi bem avaliado pelos usuários no segundo período, 

também. A variável “bom” teve um crescimento de 20 respondentes no segundo 

período, enquanto a “ruim”, que tinha 19 respondentes, caiu para quase nenhuma 

resposta (figura 36). 
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Figura 36: Avaliação do processo de migração.  

 

                                            Fonte: Elaboração Própria.  

 

Esta boa avaliação pode estar ligada ao novo processo de migração, o qual é 

mais automatizado, contando com o apoio de câmeras biométricas que como visto no 

capítulo 2, não tem beneficiado só os passageiros, mas também à própria gestão 

aeroportuária, que tem conseguido diminuir em 50% o tempo de embarque.  

Os serviços de alimentação tiveram avaliações positivas em relação ao 

segundo período, também. Destacam-se as variáveis “ruim”, que teve uma queda de 

17 respondentes, a variável “bom”, que teve um aumento de 18 respondentes e a 

variável “ótimo”, que teve um aumento de 15 respondentes. Percebe-se que os 

respondentes que avaliaram como regular no primeiro período, migraram para bom 

ou ótimo no segundo (figura 37).  
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Figura 37: Avaliação dos serviços de alimentação.  

 

                                Fonte: Elaboração Própria.  

 

Este resultado pode estar ligado às mudanças em relação aos serviços de 

alimentação no período pós reformas. Como foi visto no capítulo 2, o RIOgaleão 

aumentou, assim como a oferta de lojas, também a de restaurantes e cafés, o que 

beneficia o passageiro, pois ele passa a ter o poder de escolha maior entre um serviço 

ou outro, de acordo com suas necessidades e possibilidade, pois o aeroporto possui 

diversas opções.  

Em relação à disponibilidade de informações, que estava relacionado à 

informações visíveis e de fácil entendimento, também houve boa avaliação, 

principalmente nas variáveis “bom” e “ótimo” (figura 38).  
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Figura 38: Avaliação da disponibilidade de informações.  

 

                                         Fonte: Elaboração Própria.  

 

A variável “bom” teve um aumento de 8 respondentes e a “ótimo” de 12 

comparado ao primeiro período. Esta boa avaliação pode ser resultado da alocação 

de mais placas informativas, o que facilita ao passageiro na sua locomoção dentro das 

dependências do aeroporto com mais autonomia e agilidade. Isso também favorece a 

gestão aeroportuária, visto que os funcionários que ficavam parados apenas 

aguardando uma solicitação do passageiro podem ser realocados para outra área que 

precise de mais atenção e apoio.  

 

4.2.2 Considerações sobre a percepção dos passageiros 

 

Embora nem todos os itens tenham sido expostos no trabalho, assim como os 

que aqui foram apresentados, todos eles demonstraram variação positiva no segundo 

período em relação ao primeiro. Isto pode ser confirmado também na observação de 

outras questões, como por exemplo a número 19, que foi pedido que o respondente 

avaliasse o aeroporto nos dias de hoje (2019) como ruim, regular, bom ou ótimo. A 

maior parte dos respondentes o avaliaram como um bom aeroporto (figura 39), 

seguido da avaliação regular, correspondendo a 31% dos respondentes. 
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Figura 39: Avaliação do aeroporto nos dias atuais.  

 

Fonte: Elaboração Própria.  

 

Isto pode ser considerado um dado positivo, pois sugere que o aeroporto tem 

sido bem visto pelos seus usuários, apesar de muitos deles já terem utilizado 

aeroportos de outros países (figura 20, pág. 56), e ter a possibilidade de, a partir de 

comparação, avaliar mal o AIRJ, pois, como concluído no capítulo 2, apesar diversas 

transformações, ainda há um caminho a ser percorrido para que o aeroporto se adapte 

aos padrões internacionais.  

 É possível observar na questão 8 também que, dentro do universo de 12 

pessoas que discordam com as concessões, incluindo os que conhecem e que não 

conhecem, percebeu-se que, apesar de não concordar com os processos de 

concessão dos bens públicos à iniciativa privada, nenhum desses 12 respondentes 

avaliaram as transformações do AIRJ, feitas pelo consórcio RIOgaleão, como ruim 

(figura 40).  
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Figura 40: Avaliação dos respondentes contrários à concessão em relação ao AIRJ. 

 

 

                                            Fonte: Elaboração Própria.  

 

É interessante pensar que, apesar de serem contrários, os respondentes não 

avaliam as transformações como ruins, pois de fato elas estão os beneficiando de 

alguma forma. Porém, não é algo contraditório da parte deles. Mesmo não 

concordando, estão sendo beneficiados, o que seria direito deles e obrigação da 

Administração Pública, a titular do bem.  

As questões 20 e 21 eram abertas, e solicitava ao respondente que ele 

descrevesse um aspecto positivo e negativo das mudanças ocorridas no AIRJ. As 

palavras positivas que mais apareceram podem ser vistas na figura 41. 
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Figura 41: Nuvem de palavras positivas da questão 20. 

 

                                                       Fonte: Elaboração Própria.  

 

As palavras que mais citadas foram estacionamento e transporte público, o que 

pode estar ligado à construção do edifício garagem e a integração com o BRT. feita. 

Além dessas, a infraestrutura mais uma vez foi muito citada pelos respondentes, assim 

a tecnologia, decoração, lojas, conforto, modernização, entre outros. Dado 

interessante é o olhar positivo em relação à logomarca e a divulgação dos atrativos 

da cidade, que significa que as ações de marketing do aeroporto estão agradando os 

passageiros.  

Em contraponto, os comentários negativos que surgiram muitas vezes se 

tratavam dos mesmos aspectos positivos expostos pelos respondentes (figura 42). 
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Figura 42: Nuvem de palavras negativas da questão 21. 

 

Fonte: Elaboração Própria.  

 

Os comentários que mais se destacaram, neste caso, foram a palavra “falta”, 

que estava ligada a falta de funcionários disponíveis para dar informações, 

restaurantes e organização. Em relação ao embarque, as avaliações negativas se 

referiam às distâncias que precisam ser percorridas até o embarque. A palavra “ruim” 

estava ligada à integração dos transportes públicos. 

Além dessas, reclamações como a de taxistas oferecendo preços abusivos, 

preços de taxas, estacionamento e lojas, filas, falta de limpeza nos banheiros e 

esteiras para melhorar a locomoção também foram apontadas. A questão dos preços 

também foi bastante abordada pelos entrevistados, o que confirma que os preços não 

têm agradado aos usuários.  

Chamam a atenção também os comentários em relação aos banheiros, 

transporte público e espaço; eles foram elogiados por alguns respondentes, assim 

como também foram vistos de forma negativa por outros. Esta situação também 
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ocorreu durante as entrevistas, quando a distância para um não era problema, pois 

era algo comum nos aeroportos do mundo, mas era problema para outro.  

Apesar dos comentários negativos, ainda sim o aeroporto é visto como bom, 

como observado na figura 40 (pág. 74). Logo, diante desses dados, entende-se que a 

percepção dos passageiros em relação às transformações do AIRJ tem sido positiva, 

e é possível, ainda, supor que têm trazido benefícios, o que é um dos objetivos das 

concessões aeroportuárias, segundo o governo brasileiro, apesar de ainda necessitar 

de melhorias no serviço oferecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As concessões aeroportuárias marcaram o início de uma nova maneira de 

gestão dos aeroportos brasileiros, contrariando o modelo histórico de gestão destes, 

que sempre foram geridos pela Administração Pública, representada pela figura da 

INFRAERO.  

As transformações que todos os aeroportos passaram a partir do processo de 

concessão se revelam por meio da modernização dos aeroportos em relação à cultura, 

ao branding aeroportuário, estrutura física, identidade visual e à presença constante 

nas redes sociais, a fim de manter um relacionamento mais próximo com os clientes, 

o que outrora não era algo comum.  

Foi percebido que há certa padronização nessas transformações em diversos 

aspectos, mas que vale ressaltar a presença de empresas internacionais envolvidas 

nas concessionárias formadas. Isto pode estar diretamente ligado a um dos objetivos 

das concessões de acordo com o governo brasileiro, que é de adequar os aeroportos 

brasileiros aos padrões internacionais, visto que estas empresas já possuem expertise 

em administrar aeroportos de primeiro mundo. 

Estas transformações e adequações são de fato benéficas, porém percebeu-

se que, embora o contrato de concessão apresente aspectos positivos, principalmente 

quando se trata do viés econômico devido a necessidade de grandes investimentos 

para fazer tais transformações, este precisa ser feito de maneira segura de forma que 

a Administração Pública cumpra sua obrigação de órgão regulamentador e 

fiscalizador, a fim de não beneficiar somente a iniciativa privada em detrimento do 

poder público, visto que o bem, apesar de estar sendo administrado pela iniciativa 

privada, ainda é um bem público.  

A partir da concessão o AIRJ passou por diversas mudanças, incluindo a cultura 

de relacionamento com o cliente, a infraestrutura física, a presença nas redes sociais 

para interação com os clientes, identidade visual e apropriação dos elementos da 

cultura brasileira, entre outros, os quais são traços que foram de encontro com traços 

dos melhores aeroportos do mundo, principalmente com o Aeroporto de Changi, o 

qual é administrado pela mesma empresa que está formando a concessionária 

RIOgaleão, a Changi Airport Group.  
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As mudanças foram feitas e estão sendo trabalhadas no aeroporto, que 

visivelmente possui hoje uma estrutura superior à que outrora existia, porém, 

comparando-se ao Changi, entende-se que há um caminho a ser percorrido; muitas 

coisas precisam ainda serem feitas. Entretanto, surge um questionamento: até que 

ponto a Changi conseguirá implantar sua forma de administração no AIRJ? Percebeu-

se que o governo de Cingapura enxerga o setor aéreo como estratégico e oferece 

subsídios para que ações cada vez melhores sejam criadas, o que contribui para o 

sucesso do país como destino turístico.  

O objetivo principal deste trabalho era saber como os passageiros têm 

percebido as mudanças que o AIRJ vem passando e se estas estão de fato os 

beneficiando, o que era justificativa do governo para as concessões aeroportuárias.  

O resultado da pesquisa de campo do presente trabalho apontou que, apesar 

de alguns aspectos negativos ainda serem sinalizados, como os preços altos das lojas 

e das taxas, falta de funcionários disponíveis e acesso ao aeroporto, a comparação 

entre o período antes e depois da concessão do aeroporto se mostrou positiva em 

todos os aspectos direcionados à avaliação no período pós concessão, o que prova 

que as mudanças têm sido percebidas de maneira positiva pelos usuários. 

Porém vale destacar que alguns aspectos negativos sinalizados não competem 

à concessionária, e sim ao governo brasileiro ou a terceiros, como a má integração do 

transporte público, as altas taxas cobradas pelos taxistas, acesso até o aeroporto por 

uma única via, inexistência de transporte de trilhos, entre outros.  

Alguns aspectos positivos, de acordo com a visão da autora, como a presença 

constante nas redes sociais e a modernização do site, ainda estão sendo pouco 

explorados pelos passageiros e que podem ser impulsionados pela administração do 

aeroporto, a fim de aumentar a qualidade percebida dos passageiros.  

Ressalta-se, ainda, que muitos outros cruzamentos poderiam ter sido feitos 

com os dados levantados, como a questão de gênero e avaliação dos banheiros, da 

idade com a avaliação da tecnologia, entre outros, porém entendeu-se que para este 

trabalho, as informações expostas já eram o suficiente para alcançar o objetivo 

proposto. Entretanto, as possibilidades não se esgotam e os resultados não 

abordados ainda podem ser trabalhados em pesquisas futuras, assim como os 

questionamentos que surgiram ao longo da elaboração do trabalho, os quais não 

haviam sido previstos, como a questão de o que pode ser um terminal de transporte 

para cada indivíduo.  
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Como sugestão de novas pesquisas, ainda, pode ser feito um trabalho voltado 

para compreender o viés econômico das concessões, se de algum modo estes 

contratos estão colaborando para a economia dos aeroportos. Ou, ainda, buscar fazer 

o mesmo estudo, porém com outros aeroportos que foram concessionados, a fim de 

compreender como os passageiros destes estão percebendo as mudanças que eles 

vêm passando.  

Outra possibilidade é avaliar a forma de administrar da Changi em outros 

aeroportos. Como exposto no trabalho, a empresa administra mais de 50 aeroportos 

no mundo, inclusive no Peru. Este estudo possibilitaria verificar se a empresa 

consegue de fato levar a identidade do aeroporto de Changi para outros aeroportos 

do mundo, ou se enfrenta barreiras culturais, governamentais, entre outros. As 

possibilidades de novos estudos são múltiplas. 

O desenvolvimento deste trabalho colaborou para o crescimento pessoal da 

autora, visto que, assim como na pesquisa de campo foi apontado que muitos 

passageiros não têm conhecimento ou opinião formada a respeito das concessões 

aeroportuárias, era ainda algo que precisava ser compreendido pela autora para se 

obter um posicionamento perante à situação que afeta a toda a sociedade de maneira 

positiva ou negativa, o que se estende para a sociedade como um todo; é preciso 

compreender o tema para além das ações que são explícitas, como as mudanças 

físicas que podem ser facilmente contempladas.  

Para o meio acadêmico é de extrema relevância, visto que, durante a pesquisa 

bibliográfica para a construção do referencial teórico, pouco material relacionado ao 

assunto foi encontrado para o embasamento, o que pode ser um problema, pois 

muitas vezes as únicas fontes de consulta foram as próprias empresas 

concessionárias com suas respectivas opiniões ou apenas dos sites governamentais, 

que certamente expõe somente o que é razoável para eles. Mais pesquisas acerca 

deste tema precisam ser elaboradas para haver diferentes olhares e diferentes tipos 

de discussão, a fim de amadurecer a cada dia o assunto e fazer a distinção do que 

tem colaborado para o desenvolvimento do país e o que pode ser melhorado por meio 

dos estudantes, como futuros gestores.  

Vale o investimento da pesquisa na área do turismo também devido ao fato de 

que o setor aéreo faz parte da cadeia produtiva do turismo, e que se ele funciona de 

maneira insatisfatória, a qualidade da atividade desenvolvida também será inferior ao 

que os clientes esperam, consequentemente fazendo com que o turista escolha outro 
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destino que funcione com excelência em detrimento do destino brasileiro, que já 

possui certa desvantagem devido à distância geográfica dos seus principais 

emissores e que claramente precisa de reformas na infraestrutura aeroportuária e nos 

seus aeroportos.  

Assim como defendido por Palhares e visto na introdução deste trabalho, o 

aeroporto é o cartão de visita de uma cidade e, dependendo do serviço prestado, pode 

comprometer negativamente o olhar e a experiência do turista em relação ao destino, 

o que justifica ainda mais estudos voltados a esta questão, a fim de atrair mais turistas 

para o Rio de Janeiro com a garantia de uma boa experiência, começando pelo 

momento em que o passageiro desembarca no AIRJ.  
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APÊNDICE A 
 

Perguntas que compuseram o questionário on-line. 
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ANEXO 1 

 

Resumo das respostas disponibilizado pela ferramenta Google Forms. 

 

 

 

 

                    4- Ocupação (questão aberta) 
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37 Classificação dos itens antes de agosto de 2014. 
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38 

 

20.  Na sua opinião, qual o fator positivo que mais chama a sua atenção nas mudanças ocorridas 

no AIRJ? 

 

21. Na sua opinião, qual o fator negativo que mais chama a sua atenção nas mudanças ocorridas no AIRJ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Classificação dos itens a partir de 2016. 
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