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RESUMO
O fenômeno do turismo é caracterizado pelo deslocamento de pessoas
possibilitando a constante relação entre os diferentes sujeitos envolvidos na
atividade – turista, anfitrião e comunidade local. Para tanto, entende-se que o
exercício da hospitalidade é um tema fundamental para melhorar os laços e as
relações humanas que são constituídas nesse contexto. O aeroporto é um
importante equipamento que contribui para a ocorrência do turismo, visto que ele
promove a mobilidade por meio da realização de viagens. Mediante este panorama,
o presente trabalho pretende discutir o conceito da hospitalidade sob a perspectiva
de autores contemporâneos e sua aplicabilidade no Aeroporto Internacional Tom
Jobim, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa de
natureza quantitativa com aplicação de questionário online, a fim de aferir como os
sujeitos, que utilizam os espaços do referido aeroporto, percebem a hospitalidade no
local. Buscou-se realizar um estudo sobre os princípios da hospitalidade
enfatizando, principalmente, a hospitalidade sobre o viés comercial. O estudo ainda
visa contextualizar a relevância dos meios de transporte, sobretudo, o transporte
aéreo e apresentar o histórico e a infraestrutura do objeto empírico deste trabalho, o
Aeroporto Internacional Tom Jobim. Os resultados apontam que a hospitalidade é
bem percebida no aeroporto, apresentando-se como um espaço hospitaleiro.
Palavras-chaves: Turismo.
Internacional Tom Jobim.
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ABSTRACT
The tourism phenomenon is defined by the travel of people to a destination away
from their usual environment, connecting the different subjects involved in this activity
- tourist, host and local community. Therefore, it is understood that the exercise of
hospitality is an essential topic to help improve the bonds and the human relations
that are built in this scenario. The airport is an important place that helps for tourism
to happen, since it promotes mobility through air traveling. Following this perspective,
the present final paper intends to put in discussion the viewpoint of contemporary
authors about the hospitality concept and its applicability at Tom Jobim International
Airport, located in Rio de Janeiro. With that, it was made a quantitative research with
an online survey application in order to gauge how the airport users perceive the
hospitality in this place. A study was carried out on the principles of hospitality,
emphasizing the hospitality on the commercial domain. It also aims to contextualize
the relevance of the modes of transportation, especially the air transport, and show
the history and infrastructure of the empirical object of this final paper: Tom Jobim
International Airport. The results show that the hospitality is well perceived at this
airport, presenting itself as a hospitable space.
Keywords: Tourism. Hospitality. Modes of transportation. Tom Jobim International
Airport.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1

Atividades relacionadas com a hospitalidade

13

Figura 2

Cronograma de Melhorias

36

Figura 3

Welcome Center

39

Tabela 1

Gênero

44

Tabela 2

Faixa Etária

45

Tabela 3

Escolaridade

45

Tabela 4

Renda Familiar Mensal

46

Tabela 5

Frequência de Utilização do Aeroporto Internacional Tom 47
Jobim

Tabela 6

Grau de Importância dos Aspectos para a Hospitalidade

49

Tabela 7

Aspectos de Acessibilidade

51

Tabela 8

Aspecto de Legibilidade

53

Tabela 9

Aspecto de Identidade

54

Tabela 10

Nível de Satisfação com o Aeroporto Internacional Tom

55

Jobim
Tabela 11

Percepção sobre o espaço ser ou não hospitaleiro

56

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

8

1 PRINCÍPIOS DA HOSPITALIDADE

10

1.1 HOSPITALIDADE CONDICIONAL E INCONDICONAL

16

1.2 HOSPITALIDADE COMERCIAL

19

1.3 CRONOTOPO DA HOSPITALIDADE COMERCIAL

23

2 TURISMO E TRANSPORTE

27

2.1 RELEVÂNCIA DO TRANSPORTE PARA O TURISMO

27

2.2 TRANSPORTE AÉREO

29

2.3 AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM

33

2.3.1 Histórico

33

2.3.2 Gestão

34

2.3.3 Infraestrutura

37

3 HOSPITALIDADE NO AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM

42

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

42

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

43

3.2.1 Perfil dos Respondentes

44

3.2.2 Percepção dos Usuários quanto a Hospitalidade no Aeroporto 47
Internacional Tom Jobim
CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
ANEXOS

57
60
64

8

INTRODUÇÃO

Desde os tempos mais remotos até hoje o homem apresenta necessidades
de se deslocar. Neste sentido, os deslocamentos ocorrem por motivos diversos
sendo característicos em nossa sociedade. E como facilitadores da mobilidade dos
indivíduos têm-se os meios de transportes.
Sabe-se que o fenômeno do turismo é caracterizado pelo deslocamento de
pessoas que saem do seu local de origem em direção ao destino desejado. Para
tanto, o transporte é um meio que contribui significativamente para a realização
deste movimento. Dentre as diferentes modalidades de transporte, o transporte
aéreo apresenta-se hoje como o principal meio que possibilita a ocorrência de
viagens com menor duração de tempo e, além disso, “[...] é um dos elementos mais
importantes, senão o mais relevante, para que a atividade turística no país cresça e
se consolide” (EDRA, 2005, p. 1).
Diante

dessa

premissa,

entende-se

que

um

terminal

aeroportuário,

equipamento indispensável para o transporte aéreo e, sobretudo, para o turismo,
precisa disponibilizar uma infraestrutura adequada para atender a demanda de
pessoas e às necessidades desses viajantes. O aeroporto é uma das principais
portas de entrada e saída de uma cidade sendo assim, recebe um contingente
significativo de pessoas que possuem diferentes motivações para realizar uma
viagem, indo e vindo de lugares distintos. Acredita-se que todos os usuários
desejam encontrar conforto e usufruir de um serviço de qualidade e, para isso, o
exercício da hospitalidade torna-se fundamental para melhor acolher, receber,
satisfazer e elevar a experiência desses sujeitos.
O turismo é impulsionado por inúmeras motivações pessoais, pois estas
suscitam no turista o desejo de viajar. A partir disso, criam-se expectativas e anseios
em vivenciar momentos prazerosos no decorrer da viagem. A percepção – positiva
ou negativa – desenvolvida pelo turista ao viajar pode influenciar diretamente na
imagem do destino e em decorrência dessa questão, considera-se importante que o
turista adquira uma boa impressão do lugar visitado e mais do que isso, é
fundamental que se inicie no local onde ocorre o primeiro contato com a cidade,
sendo no caso de viagens realizadas via transporte aéreo, o aeroporto.
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Nesse sentido, compreendendo a importância de um espaço que ofereça
conforto, qualidade nos serviços prestados, atendimento às necessidades das
pessoas que frequentam diariamente o local e dentre outros aspectos que possam
contribuir para o bem estar e satisfação de todos é que se faz o questionamento:
como pode ser percebida a hospitalidade no Aeroporto Internacional Tom Jobim?
Pressupondo-se que a hospitalidade aplicada no Aeroporto Internacional Tom Jobim
seja percebida de forma diferenciada pelos sujeitos que utilizam o equipamento
turístico.
Para tanto, tem-se como objetivo geral realizar uma análise a fim de verificar
se os terminais aéreos do Aeroporto Internacional Tom Jobim são ambientes
hospitaleiros. Como objetivos específicos pretende-se discutir os conceitos da
hospitalidade; avaliar a percepção dos usuários referente à hospitalidade encontrada
nos terminais aéreos do aeroporto; e, por fim, propor sugestões a fim de tornar o
aeroporto um espaço, se for o caso, (mais) hospitaleiro.
Para a estruturação teórica deste estudo foi realizado um levantamento
bibliográfico baseado em livros, artigos, dissertações, entre outros meios pertinentes
que contribuíram para o desenvolvimento do mesmo. De forma complementar foi
realizada uma pesquisa online, respondida por 202 usuários durante o período de 27
de setembro a 27 de outubro de 2016. A pesquisa focou na caracterização do perfil
dos usuários assim como na sua percepção sobre a hospitalidade aplicada no
Aeroporto Internacional Tom Jobim. O resultado obtido foi analisado de forma
quantitativa.
O estudo está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo pretende discutir
os conceitos da hospitalidade tratando, principalmente, sobre a questão da
hospitalidade comercial.
O segundo capítulo visa contextualizar a relevância do transporte para o
turismo, sobretudo, o transporte aéreo além de, apresentar o histórico, a gestão e a
infraestrutura do objeto empírico deste trabalho – o Aeroporto Internacional Tom
Jobim.
O Terceiro capítulo, além de tratar dos aspectos metodológicos, apresenta a
análise da percepção obtida pelos usuários sobre a hospitalidade aplicada no
espaço do aeroporto.
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1 PRINCÍPIOS DA HOSPITALIDADE
O turismo é uma atividade que possui grande relevância para a economia de
uma cidade e, consequentemente, para o país. Para que esse setor apresente um
bom desempenho e forneça adequada prestação de serviço para o visitante é
necessário que haja planejamento e o envolvimento de uma série de fatores. Dentre
os fatores que contribuem para o desempenho da atividade e para o bom
funcionamento, está a hospitalidade.
Cruz (2002) discorre sobre a relação existente entre a hospitalidade e o
turismo, e de acordo com a autora:
Como o turismo envolve deslocamento de pessoas e sua permanência
temporária em locais que não são o de sua residência habitual, há uma
intrínseca relação entre turismo e hospitalidade. Todo turista está sendo de
alguma forma, recebido nos lugares. O que diferencia a experiência entre
um e outro turista no que se refere à hospitalidade é a forma como se dá o
seu acolhimento no destino (CRUZ, 2002, p. 43).

Para o turismo é fundamental essa relação, pois ter a prática da hospitalidade
nas atividades e serviços turísticos permite que o viajante tenha em sua experiência
um mínimo de conforto e acolhimento necessário. Pressupondo-se, com isso, que
gere uma sensação positiva e de bem estar para a viagem. Como consequência, é
possível que o turista adquira uma boa imagem do destino visitado, valorizando o
turismo do lugar.
Em se tratando da prática da hospitalidade, Bueno (2003, p. 1) considera
que:
Entre as várias tentativas de defini-la, o ponto comum seria a abertura para
o acolhimento. Esse acolhimento, que foi um dever sagrado, moral e social,
sempre teve aspectos diversos. Por isso, pode-se falar em hospitalidade
como virtude burguesa associada à ideia de bem-receber – uma iniciativa
individual próxima da amizade -, ou pode ter uma dimensão coletiva e um
caráter de obrigação [...].

A hospitalidade vem de forma a contribuir com a atividade turística por meio,
principalmente, da oferta de uma boa recepção e acolhimento que o turista pode
vivenciar no lugar visitado. Ela pode ser atribuída e permitir que os indivíduos se
relacionem socialmente, se alojem e troquem serviços reciprocamente (ABREU,
2003). É importante exercer a prática da hospitalidade com o viajante que se
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encontra fora do seu local de origem, pois ele, certamente, espera ser bem recebido
e adquirir boas experiências.
A hospitalidade é vista como um direito que um estrangeiro tem e a
possibilidade de ser recebido fora do seu território sem hostilidade (BAPTISTA
2005). Cruz (2002) considera que a hospitalidade pode propiciar ao estrangeiro o
sentimento de “sentir-se em casa”. A autora relata que em se tratando de
hospitalidade turística “[...] significa ter no lugar em que se é estrangeiro a mesma
sensação de acolhimento que se tem na própria casa, o que significa, em primeiro
plano, segurança, mas também conforto e bem-estar de modo geral” (CRUZ, 2002,
p. 44).
Ao mesmo tempo que é importante que hospitalidade atenda o estrangeiro
que se encontra fora do seu entorno habitual, ela também deve acolher todo e
qualquer indivíduo que esteja fazendo uso ou não de um serviço turístico, pois as
práticas da hospitalidade podem e devem – tendo o intuito de oferecer um ambiente
mais receptivo – estar presentes, em diversos contextos, na vida da sociedade.
Camargo (2004, p. 52) define a hospitalidade “[...] como o ato humano,
exercido em contexto doméstico, público e profissional, de recepcionar, hospedar,
alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu hábitat natural”.
Isso significa que o ato concebido pelo hospitaleiro ocorre em um determinado
tempo por meio das práticas sociais “[...] o receber/ acolher pessoas; hospedá-las;
alimentá-las e entretê-las” (p. 52), assim como, em espaços sociais “[...] o
doméstico, o público, o comercial e o virtual” (p. 52), ambientes nos quais se dá o
processo da hospitalidade.
Camargo (2004) categoriza a hospitalidade como tempos e espaços sociais.
Considerando, sinteticamente, que nas práticas sociais, o receber significa acolher o
outro; o hospedar é a oferta de uma acomodação; o alimentar é o ato de dar ao
outro um alimento; e por fim, o entreter é oferecer algum tipo de entretenimento para
tornar aquele momento agradável. Referindo-se aos espaços sociais tem-se a
primeira categoria, a doméstica, que está relacionada com o ato de receber pessoas
na vida privada; o campo da hospitalidade pública possui relação com a recepção
em espaços públicos de livre acesso para os residentes e visitantes; a terceira
categoria, a comercial, trata-se dos serviços profissionais que ocorrem com base nos
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serviços prestados de um anfitrião para com o hóspede; por fim a categoria virtual
que está voltada para o contato do emissor e receptor por meios eletrônicos.
À luz da teoria de Mauss (1974), Camargo (2004) entende a hospitalidade
como um ritual que se estabelece por meio da dádiva, ato de dar, receber e retribuir,
sendo um processo contínuo nas relações sociais entre um anfitrião e hóspede. A
dádiva é, portanto, “[...] toda prestação de serviços ou de bens efetuada sem
garantia de retribuição, com o intuito de criar, manter ou reconstruir o vínculo social”
(CAILLÉ, 1942, apud CAMARGO, 2004, p. 19).
O referido autor considera, ainda, que “[...] toda ação de hospitalidade
começa com uma dádiva” (2004, p. 19), isto é, “a dádiva desencadeia o processo de
hospitalidade, seja ou não precedida de um convite ou de um pedido de ajuda, numa
perspectiva de reforço do vínculo social” (CAMARGO, 2004, p. 19). Essa
hospitalidade que resulta em um convite é entendida pelo autor como um surgimento
mais tardio, pois:
A origem da hospitalidade surge, pois, não de alguém que convida, mas de
pessoas que necessitam de abrigo e buscam calor humano ao receber o
estranho. A hospitalidade, como resultado de um convite, é provavelmente
uma inovação mais tardia da civilização [...] (CAMARGO, 2004, p. 30-31).

Seja por meio de um convite ou não a hospitalidade acontece, em diferentes
tempos e espaços, com o intuito de bem receber e acolher o outro, tornando a sua
experiência mais agradável. A dádiva, que gera a ação da hospitalidade, se inicia no
momento em que se expressa um gesto de ajuda e/ou afeto para com o outro, a
partir disso, cria-se um laço social entre os envolvidos “[...] gerando dons e
contradons, num processo sem fim” (CAMARGO, 2004, p. 16).
Lashley (2004) segue a mesma linha de pensamento de Camargo (2004)
quando considera que a prática da hospitalidade envolve o contato que se
estabelece entre anfitrião e hóspede, corroborando também com a ideia de que os
dois atores, em algum momento, inverterão seus papéis.
O entendimento mais amplo a respeito da hospitalidade sugere, em primeiro
lugar, que esta é, fundamentalmente, o relacionamento construído entre
anfitrião e hóspede. Para ser eficaz, é preciso que o hóspede sinta que o
anfitrião está sendo hospitaleiro por sentimentos de generosidade, pelo
desejo de agradar e por ver a ele, hóspede, enquanto indivíduo (LASHLEY,
2004, p. 21).
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Lashley (2004, p. 5) complementa, ainda, que: “[...] a hospitalidade envolve
originalmente mutualidade e troca [...]”. Isto é, ao mesmo tempo que o anfitrião
busca agradar e bem receber o hóspede, também pode retribuir o agrado recebido
em algum outro momento, tornando a hospitalidade uma prática de reciprocidade
entre os envolvidos.
Para Lashley (2004) “[...] a hospitalidade pode ser concebida como um
conjunto de comportamentos originários da própria base da sociedade” (p. 5). Sendo
assim, cada sociedade cria e possui a sua própria forma e comportamento de
hospitalidade para exercerem no seu espaço de convivência, isto é, na sua
comunidade. Compreende-se, portanto, que a hospitalidade não funciona como uma
lei ou uma regra feita para ser seguida. É uma prática que pode ocorrer de formas
distintas em diferentes tempos e espaços. A cada momento a hospitalidade pode ser
vivida e experimentada de forma diferenciada.
Lashley (2004) analisa as atividades relacionadas com a hospitalidade por
meio de domínios representando “aspectos da oferta de hospitalidade” (p. 5). Da
mesma forma que Camargo (2004), o autor considera que a hospitalidade está
inserida nos domínios social, privado e comercial não incluindo, apenas, o ambiente
virtual, conforme se pode ver na figura 1:
Figura 1: Atividades relacionadas com a hospitalidade

Fonte: Elaboração própria. Dados Lashley, 2004.

14

O domínio da hospitalidade social, conforme relata Lashley (2004), possui
relação com o contexto social em que ela ocorre, estando intimamente atrelada a
perspectiva histórica, cultural ou antropológica, havendo uma variação dessa prática
de acordo com o tempo e com as sociedades. O domínio privado está relacionado à
oferta de alimentos, bebida e acomodação no espaço doméstico, isto é, no lar por
meio do relacionamento entre anfitrião e hóspede. Por fim, o domínio comercial “[...]
diz respeito à oferta de hospitalidade enquanto atividade econômica e inclui as
atividades dos setores tanto privado quanto público” (LASHLEY, 2004, p. 6).
Os três domínios considerados pelo autor supracitado são independentes,
mas ao mesmo tempo possuem estreita relação entre si. Lashley (2004) observa
que cada cenário pode funcionar melhor se entenderem como funciona a
hospitalidade nos demais contextos.
A partir da concepção apresentada previamente por Camargo (2004) e
Lashley (2004) sobre a relação entre anfitrião e hóspede, na prática da
hospitalidade, percebe-se ainda a contribuição de Grinover (2007) quando define a
hospitalidade como uma relação que ocorre entre aquele que recebe e aquele que é
recebido. Contudo, Grinover (2007) considera que exista a relação de mais um
envolvido quando se refere à hospitalidade: “Ela se refere à relação entre um, ou
mais hóspedes, e uma instituição, uma organização social, isto é, uma organização
integrada em um sistema que pode ser institucional ou privado, ou familiar”
(GRINOVER, 2007, p. 125).
“[...] Hospitalidade supõe a acolhida; é uma das leis superiores da
humanidade, é uma lei universal. Acolher é permitir, sob certas condições, a
inclusão do outro no seu próprio espaço”. (GRINOVER, 2007, p. 125). Sendo assim,
o ato do acolhimento é um aspecto vital que o indivíduo que deseja praticar a
hospitalidade deve oferecer ao seu hóspede, para que ele possa se sentir à vontade
e como parte do espaço no qual se encontra inserido.
Mas também é possível ampliar a noção de hospitalidade, englobando a
relação que se estabelece entre o espaço físico da cidade e seus
habitantes, pois ela abrange não somente a acomodação, mas também a
alimentação, o conforto e o acolhimento, proporcionando ao visitantes a
sensação de bem - estar (GRINOVER, 2002 p. 26).
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É importante que exista uma relação satisfatória entre a cidade e seus
habitantes, pois essa interação acaba influenciando, de forma positiva ou negativa, a
hospitalidade experimentada pelo visitante nas suas diferentes formas, como
mencionado pelo autor - na acomodação, alimentação, acolhimento e conforto. Pois,
pressupõe-se que uma cidade que é hospitaleira para o morador local será também
hospitaleira para o visitante.
Grinover (2007) analisa a hospitalidade, sob a perspectiva dos espaços
urbanos, por meio de três categorias de análise: acessibilidade, legibilidade e
identidade. A primeira categoria, a acessibilidade, é basicamente relacionada com a
infraestrutura e acesso aos serviços oferecidos pelo espaço.
A acessibilidade evoca diversos conceitos ligados às possibilidades de
acesso dos indivíduos, ou de grupos sociais, a certas atividades ou a certos
serviços que estão presentes na cidade, devendo proporcionar a igualdade
de oportunidades aos usuários urbanos: o acesso à cidade é um direito de
todos (GRINOVER, 2007, p. 135).

A legibilidade trata-se da qualidade e comunicação visual que a cidade
apresenta para quem a utiliza. “Com legibilidade pretende-se indicar a facilidade
com que as partes de uma cidade podem ser reconhecidas e organizadas num
modelo coerente” (GRINOVER, 2007, p. 144). É, portanto, a forma de ser lida e
interpretada a partir do que se vê e pelos diferentes pontos de vista e olhares dos
indivíduos.
A identidade é compreendida “como algo formado ao longo do tempo”
(GRINOVER, 2007, p. 148). É o que remete à cultura e às referências que
representam e formam a imagem de determinado lugar, dando a ele a sua própria
identidade. Ademais, baseado na teoria de Stuart Hall (2003), Grinover (2007)
considera que atualmente as diferenças culturais encontram-se reduzidas a “uma
linguagem internacional” (p. 148), isto é, apresenta-se uma “nova articulação entre o
global e o local” (p. 148) levando ao surgimento de novas identidades.
Por sua vez, complementando e trazendo uma breve interpretação a respeito
do estudo da hospitalidade, menciona-se também a autora Isabel Baptista (2002)
que compreende que os lugares devem ser mais humanos, devem ser lugares de
hospitalidade, melhorando, assim, a qualidade de vida das pessoas. A autora
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considera que os espaços de passagem tendem a ser desprovidos de identidade e
memória. Diante disso, Isabel Baptista (2002, p.161-162) relata que:
As práticas da hospitalidade contribuem decisivamente para dar uma
configuração antropológica aos chamados não-lugares, potencializando a
humanização de espaços de trânsito como estações de trem, aeroportos,
hotéis, cafés, centros comerciais, parques, praças públicas e todos os
outros territórios onde todos os dias se cruzam, na riqueza da sua
diversidade e pluralidade, os destinos individuais.

A hospitalidade constitui-se como um fator determinante para os espaços de
transitoriedade, pois se torna uma forma de aprimorar a experiência de quem utiliza
esses locais. Suscitar o sentimento de estar sendo bem recebido e acolhido é
fundamental para melhorar a percepção dos indivíduos sobre esses espaços. Ainda
segundo Baptista (2002), como forma de tornar os lugares mais humanos, a
hospitalidade não deve servir apenas para receber um turista e um visitante, mas
sim ser uma atitude de acolhimento e cortesia que inclua a todos que cruzam o
nosso caminho.
Buscou-se, a partir do que foi apresentado nesta seção, fazer uma breve
abordagem na tentativa de compreender como se encontra os estudos da
hospitalidade sob a perspectiva de autores contemporâneos. Além disso, a partir do
entendimento de que o objeto de estudo deste trabalho, o aeroporto, é um
equipamento turístico intimamente ligado ao âmbito comercial, - em que o anfitrião é
o profissional que contribui para fornecer satisfação e qualidade nos serviços para
os usuários - é que haverá uma maior apropriação do campo de estudo da
hospitalidade comercial no decorrer deste trabalho.
1.1 HOSPITALIDADE CONDICIONAL E INCONDICONAL
Após uma primeira explanação sobre a hospitalidade cabe, nesse momento,
aprofundar os estudos na perspectiva da hospitalidade condicional e incondicional.
Isto é, para compreender, por meio da concepção de alguns estudiosos, sobre a
hospitalidade que ocorre de forma genuína e a hospitalidade gerada devido ao
treinamento e, imposta na prática do indivíduo.
É importante pensar, como a hospitalidade irá atender a esse mercado
turístico que se encontra cada vez mais acelerado. Mercado em que muitas pessoas
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são treinadas a serem solícitas e prestativas ao invés de serem genuinamente
hospitaleiras.
Camargo (2003) considera que existe uma:
[...] diferenciação entre o hospitaleiro, aquele que recebe por prazer e
“sequestra” o hóspede, modelo típico das sociedades pré-industriais, e o
anfitrião profissional, típico das sociedades modernas e pós modernas, que
não necessariamente recebe por prazer, mas segue as leis de satisfação do
hóspede (CAMARGO, 2003, p. 21).

Ser hospitaleiro significa gostar de receber o outro, contudo essa condição
não

implica,

necessariamente,

ser

capaz

de

oferecer

adequadamente

a

hospitalidade (CAMARGO, 2004). O autor discorre, ainda, que uma pessoa
hospitaleira “[...] que gosta de receber pessoas, pode ser um péssimo anfitrião,
enquanto um indivíduo não hospitaleiro pode ter e saber comandar o ritual da
hospitalidade” (CAMARGO, 2004, p. 43). Percebe-se que ser hospitaleiro não é o
suficiente para oferecer satisfação ao hóspede, mais do que isso é necessário saber
como proceder e também entender o que o outro necessita.
Telfer (1996, apud LASHLEY, 2004) também afirma que existe uma distinção
entre ser anfitrião e hospitaleiro. Porém, na concepção do autor ser anfitrião significa
ter um desejo genuíno em agradar e satisfazer o hóspede. Por outro lado,
“[...] a autêntica conduta hospitaleira exige um “motivo pertinente” e uma pessoa
hospitaleira é, assim, alguém que recebe frequente e atenciosamente e por motivos
não-pertinentes à hospitalidade”. (p.16). Para o autor os motivos pertinentes se
referem, basicamente, ao prazer em acolher e o desejo de agradar o próximo. Os
motivos não-pertinentes dizem respeito “[...] à tentativa de conquistar o favor de
terceiros, seduzi-los ou, em contextos comerciais, a ganhar maior valor de troca”
(p.16).
Pressupõe-se que não seja facilmente perceptível, no dia a dia, a distinção
entre um indivíduo que pratica a hospitalidade de forma genuína e aquele que age
por um motivo que vai além do ato de receber e acolher o outro. Acredita-se, por
exemplo, que essa diferença se torne mais evidente quando tratamos da atividade
comercial - ao utilizar um serviço prestado -, pois em muitas ocasiões é comum que
o profissional saiba recepcionar, acolher e atender as necessidades apresentadas
pelo

cliente.

Porém,

em

geral,

este

profissional

pode

desempenhar

tal
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comportamento apenas pelas regras de boa conduta que a empresa impõe aos
funcionários a fim de gerar satisfação e retorno do cliente. Por outro lado, é
fundamental considerar que mesmo com as regras e treinamentos voltados para a
prática da hospitalidade, um profissional pode agir e praticar a hospitalidade de
forma genuína. Dessa forma, é importante ressaltar, que não se deve generalizar os
fatos, pois cada indivíduo possui a sua própria particularidade agindo de acordo com
a sua essência, podendo ou não sofrer influências externas que alterem suas
condutas.
Boff (2005, p. 107) considera que:
Entre a hospitalidade incondicional e a condicional deve haver sempre uma
articulação dinâmica para não sacrificar uma nem a outra. [...] A
hospitalidade incondicional precisa, portanto da hospitalidade condicional
para se tornar efetiva. A hospitalidade condicional, por sua parte, precisa da
hospitalidade incondicional para não cair no burocratismo e não perder o
espírito de abertura, essencial a toda acolhida.

De acordo com o ponto de vista do autor é necessário que ambas as formas
se complementem para que a prática ocorra da melhor maneira. Derrida (1997 apud
WADA, 2003, p. 64), porém, defende que se deve “[...] incondicionalmente, dar
boas-vindas ao outro, seja ele ou ela quem for, sem pedir um documento, um nome,
um contexto ou um passaporte”. Isto é, em sua opinião é importante que a acolhida
ao outro se dê sem que haja interesse, sem exigir ou pedir algo em troca. Pois,
“a hospitalidade absoluta ou incondicional que quisera oferecer-lhe supõe uma
ruptura com a hospitalidade no sentido habitual, com a hospitalidade condicional [...]”
(DERRIDA, 1997, apud WADA, 2003, p. 64).
Acredita-se que a concepção apresentada por Derrida (1997 apud WADA,
2003) seja a que melhor defina o ato da hospitalidade, pois a maneira mais
agradável e verdadeira de uma pessoa acolher o outro é sem que exista interesse e
sem a intenção de estabelecer um pacto a fim de tornar essa ação contínua e
recíproca. A reciprocidade desencadeada pelo ato da hospitalidade possui
fundamental relevância, contudo é importante que seja gerada de forma natural.
Cruz (2002) relata que o fenômeno da hospitalidade pode ser exercido em
maior ou menor grau de disposição para receber o outro, sendo o grau de
disposição dependente da vontade de cada indivíduo.
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Também a hospitalidade pode ser voluntária ou involuntária, ou seja, nem
sempre o anfitrião está recebendo o visitante de forma espontânea. [...]
Aqueles que estão envolvidos na prestação de serviços aos turistas e que
fazem, portanto, como uma forma de trabalho remunerado, não são
voluntariamente hospitaleiros. Sua hospitalidade está associada a uma
imposição do trabalho [...] (CRUZ, 2002, p. 41).

Presume-se que, de maneira geral, é possível considerar que a hospitalidade
voluntária está para a incondicional assim como a hospitalidade involuntária está
para a condicional. Sendo as primeiras formas um ato que se encontra intrínseco no
indivíduo e as outras ocorrem devido às circunstâncias que o meio pode vir a impor
nas atitudes dos indivíduos como, por exemplo, no ambiente profissional. Entretanto,
acredita-se que no ambiente de trabalho uma pessoa possa ser genuinamente
hospitaleira e ter o prazer em recepcionar e acolher o hóspede, ela não,
necessariamente, procura satisfazê-lo porque foi imposta.
1.2 HOSPITALIDADE COMERCIAL
A hospitalidade pode ser uma prática pertencente a diferentes contextos do
cotidiano dos indivíduos. Seja em nível familiar, nas relações de amizade, no
ambiente de trabalho, nos momentos de lazer e entre outros momentos e instâncias
que possam vir a ocorrer essa prática.
O fenômeno da hospitalidade deve estar na atividade turística a fim de
contribuir com o bom relacionamento, envolvendo a recepção, ajuda e acolhimento,
entre os sujeitos – turista x comunidade local -, mas é importante que essa relação
ocorra concomitantemente por parte das organizações e instituições que promovem
o turismo, oferecendo suporte para o turista na cidade.
O ato da reciprocidade é um fator considerável na prática da hospitalidade,
cooperando no relacionamento entre os envolvidos. Contudo, Baptista (2005, p. 16)
relata que “É preciso dispormo-nos a receber o forasteiro, o estranho, sem esperar
contrapartidas ou reciprocidade”. Da mesma forma, Derrida (2000 apud WADA,
2003, p. 65) entende que:
[...] faça com que eu não dê somente ao estrangeiro (provido de nome e
sobrenome, de um estatuto social de estrangeiro etc.) senão ao outro
absoluto, desconhecido, anônimo, e que lhe dê lugar, o deixe vir, deixe
chegar, e ter lugar no lugar que lhe ofereço, sem pedir-lhe nem
reciprocidade (a entrada em um pacto) nem sequer seu nome.
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Baptista (2005) e Derrida (2000 apud WADA, 2003) corroboram com a ideia
de que é importante que o anfitrião ofereça acolhimento e receba bem o outro, sem
lhe impor condições ou exigir algo em troca. Compreende-se que essa ideia, deva
ser bem praticada e utilizada, principalmente, quando se trata da hospitalidade no
âmbito comercial da atividade turística. Pois, a prestação de serviços é uma prática
que parte do anfitrião (profissional) para com o consumidor (turista) - que como
cliente espera obter o que necessita. Pode sim e acredita-se que seja importante
haver uma troca nessas relações em que o cliente venha retribuir o serviço prestado
com gentileza, simpatia e, quem sabe, oferecer um agrado como forma de
recompensa, porém esse retorno não deve ser esperado por parte do anfitrião.
Por outro lado, Lashley (2004, p.19) ressalta que “tanto o anfitrião quanto o
hóspede entram em uma conjuntura de hospitalidade com reduzido senso de
reciprocidade e obrigação mútua”. Segundo o autor, o anfitrião tende a ser
hospitaleiro, pois deseja, basicamente, satisfazer o hóspede para evitar reclamações
e gerar retorno ao estabelecimento a fim de obter lucro. Em contrapartida, o
hóspede possui “pouco senso de obrigação mútua [...]. A troca financeira isenta o
hóspede da obrigação mútua e da lealdade” (p.19). Dessa maneira, o pagamento,
que já é previamente estabelecido por parte da organização, acaba se tornando a
forma utilizada pelo hóspede de recompensar pelo serviço obtido. Ainda sobre a
perspectiva do anfitrião, Telfer (2000 apud LASHLEY, 2015) discorre que mesmo ao
ofertar alimentos, bebidas e hospedagem espera obter lucro e supõe que o hóspede
pode beneficiá-lo sendo, por isso, proporcionada a hospitalidade a fim de atingir o
que se deseja.
Boff (2005) traz a ideia da hospitalidade que costuma ser bem vivida e
exercida no meio em que se vive, isto é, com as pessoas do seu círculo de vida. O
autor considera que:
Normalmente vivemos a hospitalidade com os semelhantes, com aqueles
que nos estão próximos, que comportem o mesmo trabalho, participam da
mesma comunidade local, se encontram nos mesmos lugares sociais ou se
unem na torcida por um mesmo time de esporte ou se inscrevem numa
célula partidária e comungam de uma mesma fé (BOFF, 2005, p. 110).

Quando o ser humano está fora do seu círculo social e de sua área de
conforto, a hospitalidade passa a ser uma prática, talvez, mais difícil de ser adotada
pelos indivíduos. Mas “[...] é necessário alargar a atitude de acolhimento e de
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cortesia a todo o próximo, seja ele o vizinho, o colega de trabalho ou qualquer outro
que no dia-a-dia cruza o nosso caminho” (BAPTISTA, 2002, p. 162). Sendo assim, é
fundamental tornar as relações mais humanas e praticar a hospitalidade também
com os desconhecidos que surgem em contextos não habituais da vida. Essa atitude
possibilita romper as fronteiras e criar relações com o estranho. Tornando-se uma
importante prática a se exercer na prestação de serviços da atividade turística, visto
que o turista será sempre uma pessoa nova e desconhecida.
Cruz (2002) considera que a hospitalidade profissional no setor do turismo
está associada à preparação, treinamento e planejamento se contrapondo a uma
hospitalidade voluntária e amadora.
Lashley (2004, p.20) também compartilha dessa concepção ao relatar que: “A
identificação, o recrutamento, o treinamento e a capacitação dos indivíduos para
serem hospitaleiros será fundamental no estabelecimento de uma base consistente
de clientes fiéis”. Isto é, implementa-se as práticas da hospitalidade na prestação de
serviço oferecida pela organização por meio dos funcionários, almejando conquistar
a confiança e consequentemente a fidelização do cliente.
Contrapondo-se a essa ideia Telfer (2004, p.55) discorre:
Considero, porém, muito simplista esse contraste entre hospitalidade
privada verdadeira e imitação comercial falsa: por exemplo, é bem possível
que o hospedeiro privado seja movido apenas por interesse próprio,
enquanto o comercial seja motivado por preocupação com o bem-estar de
seus hóspedes.

Dessa forma, existe a divergência entre alguns estudiosos quanto à
hospitalidade no âmbito comercial. Sendo importante, assim, considerar que ao se
tratar da hospitalidade na prestação de serviços é possível encontrar o anfitrião que
estará agindo apenas de forma profissional, conforme aprendeu em seu
treinamento, mas há aquele que irá agir movido com base em suas próprias
características de hospitalidade.
Ao se abordar a concepção e o ato que envolve a hospitalidade comercial,
Lashley (2004, p.19) “considera que a hospitalidade comercial depende da
reciprocidade com base monetária”. E de acordo com (WARD; MARTINS, 2000;
RITZER, 2004; 2007 apud LASHLEY 2015, p. 83) “[...] o fornecimento da
“hospitalidade comercial” envolve uma transação financeira na qual a hospitalidade é
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dada aos hóspedes por determinado preço, sendo suspensa no caso de o
pagamento não ser realizado”. A hospitalidade fica sendo considerada, nesse caso,
como um ato que ocorre apenas pelo interesse de se obter um benefício monetário,
caso contrário ela deixa de ser oferecida.
Por sua vez, Abreu (2003, p. 45) considera a hospitalidade comercial:
uma mimetização da hospitalidade. Quando se observa o processo de
recebimento e tratamento em hospitais, hotéis, restaurantes, aeroportos,
aviões etc., percebe-se que na missão empresarial se vai buscar mimetizar
a antiga missão social da hospitalidade, regulamentando e normatizando a
hospitalidade comercial da organização.

Será que realmente há a ocorrência dessa mimetização da hospitalidade no
âmbito comercial? Lashley (2004, p.18) compreende que “ao receber a autêntica
hospitalidade, o indivíduo sente-se genuinamente querido e bem-vindo. Isso não é o
mesmo que ser acolhido como um cliente a ser cobrado”. Para Baptista é essencial
transformar os espaços em lugares hospitaleiros, mas para a autora: “[...] não uma
hospitalidade convencional ou artificial, reduzida a um ritual de comércio e falsa
cortesia, mas uma hospitalidade ancorada no carinho e na sensibilidade que só
podem ser dados por outra pessoa” (BAPTISTA, 2002, p. 162).
Acreditar que nas relações comerciais possa vir a existir uma hospitalidade
com base e semelhança ao domínio privado é algo que, embora, possa ser um
pouco estranho e/ou duvidoso, mas não se pode negar que é algo suscetível de
existir. Sobrepondo-se na concepção de Camargo (2004, p. 44) vemos que: “tanto a
hospitalidade comercial como a hospitalidade pública nutrem-se da mesma matriz, a
hospitalidade doméstica”. Assim como Lashley (2004, p. 20) afirma que:
Evidentemente, as organizações de hospitalidade não podem mudar o
domínio social da hospitalidade, nem gerir suas operações como no
domínio privado, mas terão mais capacidade de estabelecer uma
comunidade de clientes mais leais se entenderem melhor a hospitalidade
nesses contextos.

A maneira que uma organização irá se portar perante a questão da prática da
hospitalidade no domínio comercial será fundamental na definição e na qualidade
dos serviços prestados. Uma organização que apresenta uma boa cultura e possui
identidade, “refletirá diretamente na imagem que o cliente abstrairá dela” (ABREU,
2003, p.30). Contudo, é importante pensar que pela ótica da autora:
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[...] as organizações não podem se transformar em uma “máquina de
hospitalidade” e conseguir com isso a dinâmica necessária na gestão
estratégica dos sistemas de hospitalidade. O fator humano representa um
item que faz a diferença (ABREU, 2003, p. 45).

Entende-se, portanto, que a forma como as organizações praticam a
hospitalidade em seus espaços, irá afetar e gerar um impacto direto na percepção
dos clientes, de maneira positiva – levando o acolhimento e a satisfação do cliente –
ou negativa a partir de uma má interpretação obtida pela oferta pouco agradável ou
forçadamente oferecida da hospitalidade. Por outro lado, de acordo com as reflexões
apresentadas por alguns estudiosos, notou-se que a base monetária é um fator
essencial que norteia as relações de hospitalidade no ambiente comercial, porém
acredita-se que esta não seja uma regra e que existam espaços que ofertem, de
forma natural, a hospitalidade.
1.3 CRONOTOPO DA HOSPITALIDADE COMERCIAL
Durante muito tempo as pesquisas científicas eram pautadas ou em relação a
um tempo ou em relação a espaços. O filósofo Bakhtin apresenta uma outra
perspectiva. Embora alguns autores da área do turismo e da hospitalidade
apresentem, em suas discussões, o aeroporto como um não-lugar, neste momento,
apresenta-se uma perspectiva de acordo com o diálogo do autor supracitado que
considera que todo encontro acontece num cronotopo (tempo e espaço). Neste
sentido, pretende-se pensar as relações de hospitalidade em um tempo e espaço
específico que é o aeroporto. Buscando retratar que as práticas da hospitalidade
constituídas na relação entre o profissional e o cliente poderão ocorrer, a cada
momento, de formas diferenciadas, pois as relações que acontecem entre ambos os
sujeitos estão pautadas e dependerão sempre da fusão de um determinado tempo e
espaço, que é irrepetível.
Cabe apontar o significado da palavra cronotopo, para que se possa entender
e compreendê-la melhor. Dessa forma, segundo Fiorin (2006, apud LUQUES, 2014)
o conceito de cronotopo é uma composição das palavras gregas crónos (tempo) e
topos (espaço). Pode-se dizer que o cronotopo é uma relação intrínseca entre
tempo-espaço (BAKHTIN, 2014). Entendendo que, “enquanto o espaço é social, o
tempo é histórico, pois é a dimensão do movimento no campo das transformações e
dos acontecimentos” (GEGe, 2013, p. 25).
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Considera-se que o aeroporto – objeto de estudo deste trabalho – é um lugar
onde existem os encontros sociais e onde é possível manter e estabelecer relações
com diferentes sujeitos. Neste contexto, é um lugar onde ocorre o encontro de
pessoas de diferentes localidades, culturas e classes sociais que podem vir a se
encontrar pelo acaso, isto é, sem haver a combinação de um encontro pessoal, visto
que são pessoas completamente desconhecidas que passam a cruzar o caminho de
outras neste espaço. Por outro lado, é importante considerar que nesse espaço é
onde ocorrem, também, os desencontros, recepções e despedidas.
Em se tratando dessas relações que ocorrem neste espaço e como em tantos
outros espaços que possuem como característica essa transitoriedade é que Milton
Santos e Fernando Brant relatam bem, a dinâmica do dia a dia nesses espaços, em
sua música - Encontros e Despedidas, composta em 1985, como pode ser visto no
trecho abaixo:
Todos os dias é um vai-e-vem
A vida se repete na estação
Tem gente que chega pra ficar
Tem gente que vai pra nunca mais
Tem gente que vem e quer voltar
Tem gente que vai e quer ficar
Tem gente que veio só olhar
Tem gente a sorrir e a chorar
E assim chegar e partir
São só dois lados
Da mesma viagem
O trem que chega
É o mesmo trem da partida
A hora do encontro
É também despedida (SANTOS; BRANT, 1985).

Nota-se que esses locais são lugares que retratam e que definem relações
entre os indivíduos, suscitando emoções que se estabelecem devido aos encontros
e despedidas, como apresenta a música, – leiam-se chegadas e partidas. Nesse
sentido, Bakhtin (2014, p. 349) trata sobre o cronotopo na ótica do encontro “neste
cronotopo predomina a matriz temporal; ele distingue-se por um forte grau de
intensidade do valor emocional [...]”. Compreende-se, portanto, que no aeroporto
esses encontros se definem em primeiro lugar no momento da despedida – com
aquele que irá partir para um destino – ou no momento da recepção com o indivíduo
que estará chegando; em segundo lugar por meio das relações que se estabelecem
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no caminho com o desconhecido; e por fim, mas não menos importante, nos
momentos das relações comerciais entre o profissional e o cliente. Em todas as
instâncias o cronotopo do encontro é movido por um grau afetivo e emocional.
Pode-se considerar que esses momentos, em que se estabelecem os
encontros, certamente, ocorrem de forma simultânea a outros encontros. Situações
semelhantes ou diversas ocorrem e confrontam-se ao mesmo tempo e no mesmo
espaço. Dessa forma, GEGe (2013, p. 25) afirma que: “Cada cronotopo pode incluir
outros cronotopos [...], os cronotopos podem se incorporar um ao outro, coexistir,
entrelaçar-se, permutar, confrontar-se, opor-se ou se encontrar nas inter-relações
mais complexas”.
É possível relacionar o aeroporto ao que Bakhtin (2014) considera de
cronotopo da estrada. Este cronotopo apresenta uma ligação ao cronotopo do
encontro, mas “possui volume mais amplo, porém um pouco menos de intensidade
de valor emocional” (p. 349). E ainda de acordo com o autor “a estrada é
particularmente proveitosa para a representação de um acontecimento regido pelo
acaso [...]” (BAKHTIN, 2014, p. 350, grifo nosso). O aeroporto apresenta-se como
um lugar onde diferentes pessoas cruzam o caminho de outras, ou seja, é possível
que passageiros da classe econômica entrem em contato com os da primeira classe
quando estão nos espaços públicos de convívio social, pois são ambientes voltados
para todos.
Ademais, os acontecimentos, encontros e desencontros, que ocorrem ou não
pelo acaso, caracterizam os espaços do aeroporto. Circunstâncias, essas, que
surgem das relações privadas, constituída entre os sujeitos que utilizam o espaço,
como nas relações comerciais. Sendo, nesta última, importante que o profissional
(anfitrião) esteja apto, sabendo se portar e trabalhar da melhor forma possível para
atender, recepcionar e resolver o que for necessário em toda e qualquer ocasião,
principalmente, nos imprevistos que são possíveis de ocorrer. Sendo fundamental
que essa ação venha acompanhada da prática da hospitalidade para, assim, tornar
o espaço e as relações constituídas neste lugar – o aeroporto – um lugar (mais)
hospitaleiro.
A hospitalidade [...] é um dom do espaço, espaço da habitação, espaço para
percorrer a pé ou para contemplação, sendo suas qualidades a superfície,
acessibilidade, o conforto, a estética, a historicidade. “Cidade hospitaleira”,
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“rua hospitaleira”, expressões da linguagem comum, ilustram bem a doação
do espaço, a doação de proteção e segurança, além de abrigo e
alimentação (GOUBOUT, 1997, apud GRINOVER, 2002, p. 29).

É importante ressaltar que as relações, acontecimentos e encontros que se
constituem no aeroporto podem ocorrer, a cada momento, de formas diferenciadas.
Considera-se - na lógica do âmbito comercial - que a cada momento ocorre uma
diferença na hospitalidade comercial que é ofertada em um dado tempo-espaço.
Pois, entende-se que a cada período do dia exista uma disposição diferenciada
apresentada por parte dos sujeitos. Isto é, as pessoas não são as mesmas sempre,
os profissionais que atuam no aeroporto não irão apresentar a mesma vontade,
atenção e o desejo de agradar seus clientes durante todo o período de trabalho,
possivelmente essas ações irão sofrer alteração. Portanto, a disposição possui uma
intrínseca relação com o cronotopo temporal e espacial, entendendo que esse
cronotopo não irá se repetir, ele é único.
Sendo assim, a hospitalidade comercial pode ser vivida e experimentada de
diferentes formas. É possível compreender e, até mesmo ter uma prévia conclusão,
que cada pessoa possuirá a sua própria percepção da hospitalidade encontrada no
aeroporto, visto que essa concepção se formará baseada na experiência vivida em
determinado tempo e espaço.
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2 TURISMO E TRANSPORTE

Neste capítulo serão abordadas questões referentes à relação entre turismo e
transporte. Em primeiro lugar será apresentada a importância que o transporte tem
para o desenvolvimento da atividade turística. Em segundo lugar será trabalhado
especificamente o transporte aéreo tendo como foco o aeroporto. Por fim, será feita
uma contextualização a respeito do Aeroporto Internacional Tom Jobim, objeto de
estudo deste trabalho.

2.1 RELEVÂNCIA DO TRANSPORTE PARA O TURISMO

Sabe-se que para haver turismo é necessário que ocorra o deslocamento de
pessoas saindo de uma origem em direção a um determinado destino. Torre (2002,
p. 4) afirma que: “Os meios de transporte permitem que o turista se traslade do seu
lugar de origem a um destino com a finalidade de desfrutar do atrativo que motivou a
viagem”. E é devido a esse movimento que há a inter-relação do turismo com o
transporte, pois os meios de transportes fornecem o apoio para que haja a constante
realização de viagens. A partir disso, é possível perceber que o transporte é de
suma importância para o acontecimento da atividade turística.
Baseando-se na definição exposta pela Organização Mundial do Turismo OMT (1994, apud OMT 2001, p. 38):
O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas
viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um
período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou
outras.

Diante disso, percebe-se que o deslocamento ocorre devido a uma motivação
e seja qual for ela, o transporte é essencial para que seja possível realizá-la. De
acordo com Palhares (2003) qualquer indivíduo que já tenho realizado uma viagem,
independente de sua motivação, sabe que para chegar ao seu destino precisa
utilizar um meio transporte. Sendo de fato, que o turismo não existe sem o
transporte.
Da mesma forma Lamb e Davidson (1996), citado por Page (2001, p.16)
compreendem que:
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[...] o transporte é um dos três componentes fundamentais do turismo. Os
outros dois são o produto turístico (a oferta) e o mercado turístico (a
demanda). Sem o transporte, a maioria das formas de turismo não poderia
existir [...].

Em face ao exposto e tendo visto a importância que a atividade desempenha,
sendo um elemento fundamental para a ocorrência da atividade turística, considerase relevante trazer uma definição para o transporte – como função de atender aos
deslocamentos realizados para o turismo. Segundo Palhares (2003, p.27):

[...] especificamente para o caso do transporte voltado para o turismo, o
mesmo pode ser tido como a atividade meio que interliga a origem de uma
viagem turística a um determinado destino (e vice-versa), que interliga
vários destinos turísticos entre si (primários e secundários) ou que faz com
que os visitantes se desloquem dentro de um mesmo destino primário ou
secundário.

Percebe-se, assim, que além de servir como um meio de interferência entre a
origem e o destino de uma viagem, o transporte também é um facilitador e de
fundamental importância durante a realização da viagem. Visto que além de
interligar ao destino principal, ele auxilia no deslocamento do turista dentro da cidade
(destino) e também para a movimentação de outros destinos entre si, como destaca
o autor.
Page (2001, p. 117) observa que:
No plano das empresas de transporte, é necessário ter-se uma
compreensão clara dos padrões existentes e possíveis da demanda por
transporte turístico, para garantir que elas sejam capazes de atender às
exigências dos turistas.

É fundamental que os responsáveis pela gestão dos transportes conheçam
esses padrões e a demanda turística, mencionada pelo autor, para que seja possível
implementar o que for necessário para atender as necessidades dos turistas.
Dada a compreensão da relevância da atividade do transporte para o turismo
e a intrínseca relação entre ambas às atividades, pretende-se no próximo item
abordar sobre o transporte aéreo, visto que é a modalidade de transporte que
norteia o presente trabalho. Entretanto, é importante ressaltar que todos os meios de
transportes são importantes para a atividade turística.
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2.2 TRANSPORTE AÉREO

O transporte aéreo contribui de forma significativa para o turismo, pois por
meio dele é possível percorrer longas distâncias em um curto período de tempo, se
comparado às demais modalidades do transporte. A velocidade atingida por um
avião colabora para “[...] as pessoas visitarem mais lugares [...], possibilitando uma
maior agilidade no turismo, reduzindo o tempo de viagem e, inclusive,
proporcionando maior acessibilidade ao destino final” (NOLDE, 2008, p. 13).
Palhares (2003, p. 38) também considera que: “[...] os aviões foram
responsáveis por possibilitar o acesso rápido e seguro aos quatro cantos do mundo,
[...] o que torna possível viagens de longas distâncias em algumas horas”. Portanto,
é um meio de transporte que apresenta grande importância para a sociedade e
consequentemente para o turismo, visto que ele contribui para acelerar a viagem e
alcançar um maior número de destinos que por meio de outras modalidades do
transporte, talvez, não seria possível atingir.
Edra (2005, p.49) elenca diversos fatores que ressaltam a importância dessa
modalidade:
Possibilita ampla integração nacional e internacional; é o modal que “mais
encurta as distâncias”; confere rapidez, segurança e confiabilidade ao
transporte; [...] importantíssimo agente de transporte para a indústria do
turismo doméstico e internacional [...].

Percebe-se que são fatores que auxiliam o turismo, mas principalmente
atende à sociedade como um todo. Para que os deslocamentos turísticos venham
ocorrer é necessário que os indivíduos sejam impulsionados a saírem do seu
entorno habitual a fim de buscar o que deseja no destino escolhido. Por outro lado,
além da motivação, acredita-se que é levado em consideração o fato de ter ou não
uma infraestrutura adequada, sendo a acessibilidade ao transporte um dos, se não o
primeiro fator a ser considerado no momento de planejar a viagem. O transporte
aéreo se apresenta como um elemento fundamental para atender as necessidades
da sociedade, na medida em que houve demanda por realizar viagens em menor
tempo e de longas distâncias.
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É importante ressaltar que o transporte aéreo obteve maior atenção no século
XX. Após a primeira guerra mundial foi possível compreender mais sobre as
aeronaves e com isso, os olhares foram voltados para a utilização dos aviões como
meios de transporte com maior velocidade (PALHARES, 2003).
Na década de 1950 e posteriormente nos anos 60 e início dos anos 70 houve
uma revolução na aviação comercial por meio do surgimento de aeronaves maiores
“que impulsionaram ainda mais o desenvolvimento da aviação comercial”
(PALHARES, 2003, p. 105). O desenvolvimento do transporte aéreo possibilitou que
as viagens pudessem ser realizadas em menor tempo contribuindo diretamente para
a expansão do turismo.
Como suporte ao transporte aéreo e para atender todos os trâmites
necessários para se realizar uma viagem é que foram construídos os aeroportos. Na
concepção de Torre (2002, p. 26) um aeroporto possui:
[...] serviços necessários para o tráfego aéreo nacional e internacional de
passageiros e mercadorias. Define-se como a estação aeronáutica com
serviços para auxiliar a decolagem, o vôo e a aterrissagem de aeronaves,
para seu cuidado técnico, assistência aos passageiros e controle na
manipulação de carga.

O aeroporto é um equipamento que deve estar preparado para oferecer uma
infraestrutura que esteja de acordo com a demanda de passageiros e de serviços
que nele estão inseridos. Torre (2002, p. 26) considera, ainda, que os aeroportos
“estão projetados para cobrir todas as necessidades dos passageiros e seus
familiares ou amigos que chegam para despedir-se deles ou recebe-los, assim como
o pessoal que neles trabalha”. Dessa forma, é importante que haja uma estrutura
que atenda a todos que utilizam o espaço.
Atualmente os aeroportos têm desempenhado funções que vão além de uma
simples estrutura para auxiliar a ocorrência dos voos. Palhares (2003, p. 30)
descreve que: “muitos terminais de transporte estão ampliando suas atividades para
o comércio e a oferta de serviços para passageiros e outros clientes potenciais
(hotéis, centros de convenções, restaurantes, cinemas, centro de exposições, etc.)”.
Por meio dessa modernização é possível atrair mais passageiros e usuários o que
gera uma maior movimentação para os terminais aeroportuários.
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Para Palhares (2003, p. 165): “Os aeroportos, como terminais de transporte,
têm importante função em termos de atração e geração de turistas. [...] os mesmos
podem apresentar o início ou o término de uma viagem bem-sucedida”. Entende-se
que para a viagem ser bem sucedida e satisfatória é fundamental que o aeroporto
tenha uma gestão que procure entender as necessidades de seus usuários e
ofereça um espaço que contenha uma estrutura organizada e adequada para o uso.
Pois:
Quando um turista visita uma região, os terminais de transportes e, por
extensão, os aeroportos, são o cartão de visitas de uma cidade. Uma boa
impressão e bons serviços prestados podem definitivamente ser o começo
de uma grande experiência turística. [...]. Os aeroportos têm-se
modernizado cada vez mais, principalmente mudando o seu enfoque de
terminal de transporte para se tornar um verdadeiro centro de negócios
(PALHARES, 2003, p. 165).

Essa mudança propicia uma grande vantagem para a cidade onde o
aeroporto está inserido, pois pode gerar um maior desenvolvimento para o turismo
da região. Contudo, para isso é necessário definir estratégias para ajudar na atração
de pessoas.
Mais do que apenas ofertar serviços e atividades de comércio em seu
interior, muitas autoridades aeroportuárias têm trabalhado junto com a sua
área de influência no sentido de aumentar o tráfego de viajantes e,
consequentemente, o número de turistas. Com o crescimento cada vez
maior da competição entre os aeroportos, bem como dos vários destinos
turísticos, tal parceria é imprescindível para o sucesso de uma
administração aeroportuária moderna e, sobretudo para a geração de
desenvolvimento socioeconômico desta região por meio do turismo
(PALHARES, 2003, p. 166).

Definir estratégias é fundamental para o aeroporto que deseja aumentar o
fluxo de viajantes, isto é, obter mais passageiros a fim de viajar e, além disso, servir
como meio de conexão para outros destinos. Se o aeroporto possui uma
infraestrutura adequada para bem receber e atender seus usuários é possível que
os viajantes escolham e/ou prefiram realizar suas viagens por meio desse
equipamento. Quando o indivíduo viaja e/ou utiliza o aeroporto apenas como ponto
de ligação a outro destino, possivelmente, fará uso dos serviços disponíveis,
fornecendo entrada de renda para o local.
Ademais, é importante que o aeroporto traga em seu espaço elementos que
identifiquem a identidade local, por meio de aspectos que envolvam a cultura, a
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história e que remetam a imagem da cidade. Pois, possibilita ao passageiro
(principalmente o que se encontra em trânsito) obter conhecimento, mesmo que
mínimo, da cultura local que pode ser dada pelo contato com as pessoas locais e até
mesmo pela oferta de informações turísticas e serviços (como lojas com produtos
locais) que possam ser fornecidos pelo aeroporto. Acredita-se que por meio de
medidas estratégicas a fim de atrair os olhares dos passageiros para a cultura e
atrativos da cidade, possa suscitar o desejo neles de conhecer melhor a cidade e,
talvez, realizar uma viagem futura para a cidade no qual este equipamento está
localizado. Portanto, estabelecer medidas que contribuam para o aumento da
demanda de viajantes para um aeroporto, pode influenciar positivamente na atração
de turistas e consequentemente para o desenvolvimento do turismo de uma cidade.
[...] os aeroportos, como porta de entrada de cidades e países, acabam
servindo como cartão de visitas, pois é onde o passageiro chega e portanto,
causa a primeira impressão sobre o destino. Se o turista não for bem
atendido ou o terminal não for bem organizado isso contribuirá diretamente
para um mau conceito deste lugar ou, ao contrário, para uma boa primeira
impressão (CASTRO, 2007, p. 25).

O aeroporto possui, pois, fundamental importância para o turismo da cidade
onde se encontra inserido, pelo fato de ser um equipamento que está
constantemente recebendo viajantes que vão ou que chegam de uma viagem e por
se apresentar como a primeira imagem da localidade. Page (2001, p. 217) considera
que: “[...] é largamente reconhecido que a “experiência de férias” começa quando o
turista chega a um terminal, pronto para iniciar a viagem”. Percebe-se que o terminal
aeroportuário já se constitui como parte da viagem, ficando implícito que a imagem e
a estrutura que ele oferece influência como uma experiência positiva ou negativa
para o indivíduo. Além disso, é importante ressaltar que não apenas em uma
experiência de férias é que uma pessoa inicia sua viagem em um terminal, mas
também a fim de realizar qualquer outro tipo de viagem. Ter a concepção de que
diferentes públicos utilizam o espaço do terminal é importante, pois facilita
compreender e trabalhar de forma a atender a necessidade de todos. Toda e
qualquer tipo de pessoa que utiliza um terminal aeroportuário adquiri sua própria
percepção a respeito do local, interferindo diretamente para a imagem da cidade
e/ou país no qual esse terminal está inserido.
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2.3 AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM

A partir do que foi abordado previamente a respeito da importância que os
meios de transportes representam para a atividade turística, especialmente, sobre o
transporte aéreo, objetiva-se caracterizar o terminal aeroportuário que norteia o
objeto empírico deste estudo. Aborda-se em primeiro lugar a sua história, em
seguida a gestão pela qual passou e que atualmente o administra e por fim, a
infraestrutura que o aeroporto possui e disponibiliza para seus usuários.
2.3.1 Histórico

O Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão, é o
aeroporto utilizado como objeto de análise da hospitalidade neste trabalho.
Encontra-se localizado na Ilha do Governador, zona norte da cidade do Rio de
Janeiro, e a 20 km do centro da cidade.
Sua história teve início em 1924 com a instalação da Escola de Aviação Naval
que foi transferida para a Ponta do Galeão. Contudo, a partir de 1945 é que o
Galeão passou a ser, oficialmente, aeroporto internacional. Pois, foi o período em
que “os antigos Hidroaviões [...], foram pouco a pouco substituídos nas rotas
internacionais por aviões maiores, dotados de rodas, que precisavam de pistas em
terra para pouso e decolagem” (INFRAERO, 2016).
Desde o período da Segunda Guerra Mundial o Galeão serviu como campo
de pouso para aviões internacionais, contudo não existia ainda um terminal que
pudesse dar assistência aos passageiros. “Naquela época, o acesso ao aeroporto
era por meio de lancha, desde a estação de hidros até a ponte de desembarque do
Galeão, de onde os passageiros seguiam até a aeronave em ônibus” (INFRAERO,
2016).
Devido à falta de estrutura a fim de atender aos embarques e desembarques
que eram realizados no aeroporto é que em 1946 foi feita a escolha do local para a
instalação do aeroporto e estação de passageiros, para tráfego internacional.
Posteriormente, em 1952 foi inaugurado a aeroporto do Galeão. Dessa forma, “o
local para embarque e desembarque começou a passar por diversas ampliações e
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ao longo dos anos foi substituído pelo atual Terminal 1, que agregou o que de mais
atual havia na época de sua inauguração” (RIOGALEÃO, 2016).
A inauguração oficial do Terminal 1 do aeroporto do Galeão foi em janeiro de
1977 e sua obra foi realizada ao longo de seis anos pela Construtora Odebrecht.
Ficou consagrado como um dos principais projetos de tecnologia dos anos 70 no
Brasil e foi inaugurado como o aeroporto mais moderno da América Latina e o
terceiro do mundo. A construção do aeroporto foi uma tentativa de descongestionar
o tráfego aéreo intenso que havia nas pistas do antigo Galeão (OGLOBO, 2016).
Devido ao crescimento da aviação comercial no Brasil, em 1992 foram
reformadas todas as instalações do Terminal 1. Foi realizada uma ampliação nesse
local que por sua vez obteve um aumento em sua capacidade, passando para sete
milhões de passageiros ao ano. Nesse mesmo período foram iniciadas as obras
para a construção do Terminal 2. Esse novo terminal foi inaugurado em julho de
1999 e passou a ser, “um dos mais modernos da América Latina, com capacidade
para atender oito milhões de passageiros ao ano [...], possibilitando que o Aeroporto
ultrapassasse o dobro da sua capacidade” (RIOGALEÃO, 2016).
De acordo com a cronologia fornecida pelo site oficial da Riogaleão (2016) no
ano de 2008 deu-se início a algumas obras a fim de melhorar a estrutura do
aeroporto. Dentre elas ocorreu a revitalização do terminal de passageiros 2,
recuperação de uma das pistas e início da conclusão da obra do terminal de
passageiros 2. Em 2010, houve a abertura da nova área de embarque internacional
do Terminal 2 e por fim, em 2014, ocorreram a conclusão da reforma do
desembarque doméstico do Terminal 1, ampliação da pista que havia sido
recuperada em 2008 e a assinatura do contrato de concessão do Riogaleão –
Aeroporto Internacional Tom Jobim.
2.3.2 Gestão
Em 1970, pela lei nº 5.5801, foi criada a Aeroportos do Rio de Janeiro S.A
(ARSA) e com base no artigo 2º dessa lei, ficou responsável por administrar o
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro assim como os demais aeroportos
1

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L5580.htm>. Acesso em: 06 de
out. 2016.
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existentes no Estado do Rio de Janeiro. Contudo, no ano de 1987, a ARSA foi
incorporada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que
desde então assumiu a administração do aeroporto (INFRAERO, 2016).
Sendo assim, a Infraero foi por muitos anos responsável pela gestão do
aeroporto, entretanto em abril de 2014 esse cenário sofreu mudanças, pois, foi
quando deu-se início a transição da administração para o Riogaleão. E após a
assinatura do contrato da concessão ocorreu o período de preparação para a atual
gestão assumir a administração (RIOGALEÃO, 2016).
De acordo com a Infraero (2016), essa concessão foi adquirida “pelo
consórcio Aeroportos do Futuro, formado pela Odebrecht e Transport [...], e a
Operadora do Aeroporto de Cingapura Changi, [...]”. Dessa forma, atualmente o
Riogaleão é composto por essas duas empresas privadas que detém 51% de
participação e pela Infraero que possui 49% de participação. A partir desse acordo,
“durante os próximos 25 anos, o RIOgaleão será responsável pela operação,
ampliação e manutenção do Aeroporto” (RIOGALEÃO, 2016).
É importante ressaltar que houve concessões em alguns aeroportos
brasileiros, não apenas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A mudança
nessas gestões ocorreu devido à ação do Governo Federal de realizar parcerias
com a iniciativa privada, a fim de:
[...] viabilizar e agilizar a realização dos investimentos necessários para a
adequação da infraestrutura aeroportuária, da modernização dos espaços e
inovações tecnológicas, promovendo melhorias no atendimento e nos níveis
de qualidade dos serviços prestados aos usuários do transporte aéreo no
País (INFRAERO, 2016).

Após a Riogaleão assumir a gestão do aeroporto, deu-se continuidade ao
projeto de melhorias e expansão que havia sido iniciado pela Infraero. Com isso,
realizaram-se alguns investimentos, além de novas reformas e serviços para os
usuários. A iniciativa dessas obras também teve como objetivo de melhor receber o
público dos eventos esportivos que o país iria receber, como a Copa de 2014 e as
Olimpíadas de 2016 (INFRAERO, 2016).
De acordo com as informações contidas no site da Riogaleão (2016)
apresentam-se na figura 2 algumas das melhorias que foram realizadas até o
momento.

36

Figura 2 – Cronograma de Melhorias
 Instalação de 4 mil novas lâmpadas para o sistema de iluminação dos
estacionamentos;
 Inauguração de 2 balcões de atendimento com funcionários bilíngues;
 Lançamento do canal de atendimento telefônico bilíngue;
 Início da implantação do sistema de coleta seletiva;
 Reparação das placas danificadas nos dois terminais e polimento dos pisos em
granito;
 60 novos voos;
 55 novos estabelecimentos comerciais;
 120 novos totens de energia;
 7 novos destinos (4 internacionais e 3 nacionais);
 Wi-fi grátis de 60 minutos;
 Revitalização de 4 fraldários;
 Primeiro aeroporto do Brasil autorizado pela ANAC a receber os superjatos;
 Manutenção nas escadas rolantes;
 Modernização do sistema elétrico;
 Chegada de 4 caminhões de bombeiros – modernos e eficientes em combate a
incêndios;
 Mais de 26 mil horas de treinamento dos funcionários;
 Inauguração do Edifício Garagem com 2.700 novas vagas de estacionamento;
 Novo Píer com 100.000 m² de extensão;
 Novo aplicativo do aeroporto;

 26 novas pontes de embarque;
Fonte: Elaboração própria: Informações do site RIOgaleão, 2016.

A partir das informações listadas é possível perceber que a nova gestão vem
investindo no aeroporto e essa iniciativa colabora para melhorar a experiência dos
passageiros e usuários que frequentam o espaço. Além disso, é importante ressaltar
que após a concessão realizada a Riogaleão, houve mudanças e melhorias
significativas no aeroporto, passando a ser um equipamento que apresenta mais
tecnologia e modernidade, chegando mais próximo de oferecer uma estrutura em
nível de aeroporto internacional. De acordo com Carter (1996), citado por Page
(2001, p. 228) as privatizações nos aeroportos ocorrem com o intuito de buscar
financiamentos no setor privado “para investir na estratégia de desenvolvimento
necessária para competir no novo milênio”. E o Aeroporto Internacional Tom Jobim
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aderiu às privatizações, assim como alguns aeroportos brasileiros, medida que, a
princípio, em se tratando de investimentos e melhorias, vem funcionando no
aeroporto internacional do estado do Rio de Janeiro.
2.3.3 Infraestrutura

O Aeroporto Internacional Tom Jobim é o maior sítio aeroportuário do Brasil,
possuindo 1.900 hectares. Nos últimos 10 anos obteve uma média de 14% de
crescimento em nível de viajantes. Atualmente, apresenta-se como o segundo
aeroporto mais movimentado do país chegando quase a atingir 17 milhões de
passageiros atendidos no ano de 2015 (RIOGALEÃO, 2016).
De acordo com a estatística sobre a movimentação aeroportuária, de janeiro a
setembro de 2016, obteve-se um pouco mais de 12 milhões de passageiros, tendo
sido mais de 8 milhões para voos domésticos e um pouco mais de 3 milhões para
voos internacionais. E a expectativa é que no ano de 2039 o aeroporto venha
receber mais de 80 milhões de passageiros (RIOGALEÃO, 2016).
Como já mencionado, o aeroporto possui dois terminais de passageiros,
totalizando uma área de 280 mil m². Entre todos os aeroportos do país é o que
possui a maior pista de pouso e decolagem, com 4 mil metros. É composto por 213
balcões de check-in e 26 companhias aéreas operam nos terminais, sendo 5
domésticas e 21 internacionais (RIOGALEÃO, 2016).
Em se tratando do acesso para a chegada e saída do aeroporto, existem
algumas opções de transporte. Dentre elas estão as linhas de ônibus regulares e
executivas, o BRT com estação de embarque e desembarque nos terminais 1 e 2 e
que possui integração com a estação de metrô - Vicente de Carvalho, táxis comuns
ou de cooperativas e também por meio de carros particulares. Para está última
opção o aeroporto disponibiliza um estacionamento que funciona 24h por dia, todos
os dias da semana. Têm mais de 5 mil vagas sendo possível estacionar em ambos
os terminais (RIOGALEÃO, 2016). Essas opções de transporte contribuem para uma
melhor integração do aeroporto com a cidade, facilitando os deslocamentos dos
sujeitos que trabalham e dos turistas que necessitam de alternativas de
acessibilidade para alcançar o destino desejado.

38

Existem diversos serviços/ lojas que podem ser encontrados no aeroporto.
São disponibilizados nos terminais 1 e 2 desde opções de restaurantes e fast foods
para alimentação, assim como lojas de roupas, cosméticos, óculos e etc., até
serviços de achados e perdidos, balcões de informações,

caixas eletrônicos,

empresas para aluguéis de carros e entre outros (RIOGLEÃO, 2016).
Um aspecto importante a se destacar nos serviços que compõem a estrutura
do aeroporto foi à inauguração de um Welcome Center, um espaço voltado para
oferecer aos passageiros informações turísticas sobre a cidade e o estado do Rio do
Janeiro, além de orientações sobre o aeroporto e opções de transportes. Este
serviço está disponibilizado apenas na área de desembarque do terminal 2.
(RIOGALEÃO, 2016).
De acordo com a Riogaleão (2016):
O projeto é uma parceria com RioTur e Setur, que capacitaram equipe
trilíngue para realizar um atendimento personalizado e auxiliar o viajante a
planejar o roteiro de visitas na Cidade Maravilhosa e indicar possibilidades
de turismo por todo o estado.

Essa iniciativa afeta de forma direta e positiva o turismo da região, além de
poder causar uma boa primeira impressão sobre o local. Pois, já no primeiro
momento que o turista chega à cidade, tem a sua disposição um centro de apoio
voltado para informações turísticas com o auxílio de atendentes qualificados a
prestarem esse tipo de serviço. Ademais, é uma forma de divulgar os atrativos que o
Rio de Janeiro tem a oferecer a fim de conquistar aumento de demanda turística
nesses locais.
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Figura 3: Welcome Center

Fonte: Acervo Pessoal.

Por meio da figura 3, percebe-se que o espaço do Welcome Center é
composto por uma bela estética, fazendo uma alusão à imagem do Rio de Janeiro.
Remete a nova identidade da Riogaleão que traz “um desenho em cores vibrantes
inspirado no movimento, na geografia e nos ritmos cariocas” (OGLOBO, 2014).
Ademais, nota-se que, aparentemente, é um espaço organizado e acolhedor.
Além de ser possível obter informações turísticas nesse balcão, ao lado, foi
disponibilizado um espaço para a empresa Ticket Center com o objetivo de orientar
os viajantes e oferecer atrações turísticas da cidade. Sendo assim, é um local “onde
o viajante poderá garantir ingressos de atrações e fechar passeios turísticos para
diversos lugares do Rio de Janeiro” (RIOGALEÃO, 2016). E segundo a diretora de
comunicação e marketing do Riogaleão, essa parceria teve como propósito de
“[...] fazer com que o turista que chegue ao RIOgaleão já se sinta acolhido pela
cidade no momento em que desembarca do avião e que sua experiência, no Rio de
Janeiro, seja memorável desde o início da viagem, aqui no aeroporto”. (PINHEIRO,
2016).
De acordo com a observação feita pela pesquisadora ao visitar o aeroporto,
esses serviços encontram-se entre o desembarque internacional e o desembarque
doméstico, localizado no primeiro piso do terminal de passageiros 2. Dessa forma, o
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Welcome Center e a Ticket Center estão estrategicamente posicionados entre as
áreas por onde os turistas chegam ao aeroporto a fim de atrair e também auxiliar o
turista estrangeiro e nacional com a compra de atrações turísticas e informações
sobre o turismo da região.
Além de toda infraestrutura mencionada previamente, o aeroporto também
oferece tecnologias que favorecem e agilizam a experiência dos passageiros. Foi
implementado em ambos os terminais a solução BCBP (bar-coded boarding pass),
que é um sistema no qual permite que portões automáticos sejam acionados por
meio de leitores de código de barras dos cartões de embarque. Além disso, na área
de controle migratório foram instalados e-gates, portões que permitem que
brasileiros acima de 18 anos passem, por conta própria ao realizarem viagens
internacionais, pela Polícia Federal “utilizando a autenticação do seu passaporte
eletrônico e da identificação por meio de uma câmera de reconhecimento
biométrico” (RIOGALEÃO, 2016). Esses novos sistemas contribuem para agilizar as
filas e o tempo de espera por parte dos passageiros, além de oferecer para eles
mais segurança e conforto nos momentos de embarque e desembarque.
Também como ferramenta de agilidade nas operações e informação de
alguns serviços utilizados pelos passageiros, o Riogaleão disponibiliza um site em
português e nos idiomas inglês e espanhol que contém diversas informações sobre
o aeroporto como, por exemplo: painel de voos, lojas, serviços, valores de
estacionamento, opções de transporte etc. Além dessa opção, possui também um
aplicativo que pode ser baixado gratuitamente nos smartphones dos usuários que
desejam encontrar informações úteis a respeito do equipamento e obter maior
praticidade (RIOGALEÃO, 2016). De acordo com a Riogaleão (2016) por meio do
aplicativo,
[...] é possível acompanhar voos, estimar o tempo para chegar ao aeroporto,
pagar o estacionamento. Na ferramenta estão todos os canais de
comunicação com o RIOgaleão, inclusive atendimento online, e informações
sobre os transportes públicos nos arredores, lojas e restaurantes do
aeroporto.

Essas tecnologias que o Riogaleão tem investido no aeroporto oferece aos
seus passageiros maior comodidade, agilidade e facilidade no momento de
realizarem suas viagens e até mesmo quando desejam obter informações. Essa e as
demais iniciativas, assim como as melhorias mencionadas no decorrer deste
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capítulo, ajudam a aperfeiçoar a experiência e a imagem que se adquire do
aeroporto.
Nesse sentido, pensa-se de que forma esses investimentos e melhorias
realizados no aeroporto interferem na percepção dos sujeitos que utilizam o espaço,
no que se refere à hospitalidade?
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3 HOSPITALIDADE NO AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM

Neste capítulo, será abordada a escolha metodológica para o processo de
investigação da pesquisa, que procurou identificar de que forma o fenômeno da
hospitalidade é percebido pelos sujeitos que utilizam o aeroporto internacional do
estado do Rio de Janeiro. Para tanto, busca-se apresentar os resultados obtidos
caracterizando o perfil dos respondentes e a percepção obtida pelos usuários sobre
a hospitalidade.
3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo se configura como uma pesquisa de natureza quantitativa,
realizada por meio da aplicação de um questionário online, tendo o objetivo de
identificar as percepções dos usuários a respeito da hospitalidade encontrada no
Aeroporto Internacional Tom Jobim.
De acordo com Bardin (2011, p. 145) a pesquisa quantitativa permite obter
“[...] dados descritivos por meio de um método estatístico. [...] esta análise é mais
objetiva, mais fiel e mais exata, visto que a observação é mais bem controlada”.
Sendo assim, visando obter informações mais precisas e realistas, a partir da
opinião

dos

informantes,

foi

elaborado

um

questionário

pela

plataforma

SurveyMonkey na qual disponibiliza um serviço de coleta de dados online. O
questionário foi composto por nove perguntas objetivas sendo as questões iniciais
de 1 a 5 relacionadas ao gênero, faixa etária, escolaridade, renda e frequência de
utilização do espaço a fim de caracterizar o perfil dos respondentes. As questões de
6 a 9 tinham por finalidade identificar, sinteticamente, a opinião e avaliação da
hospitalidade percebida no aeroporto.
Adotou-se como critério delimitador, que a pesquisa fosse direcionada,
apenas, para as pessoas que utilizaram o aeroporto entre janeiro e setembro de
2016, visando obter uma amostra a partir de vivências mais atuais. Acredita-se que
se fosse considerado um período temporal mais amplo a pesquisa poderia não ter a
veracidade desejada, visto que do ano passado até hoje o aeroporto passou por
obras e reformas que alteraram sua estrutura, refletindo, assim, na percepção dos
usuários.
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Aplicou-se, previamente à abertura oficial da pesquisa, um pré - teste online
com o objetivo de avaliar o entendimento acerca das questões elaboradas e a partir
disso, realizar modificações que se julgassem necessárias a fim de melhorar a
compreensão do questionário.
A pesquisa foi disponibilizada no período de 27 de setembro a 27 de outubro
por meio do aplicativo Whatsapp e da rede social Facebook, visto que são
ferramentas que possuem facilidade de divulgação. Desta forma, com a divulgação
em ambos os canais foi possível atingir amigos e familiares bem como pessoas que
possuem contato com eles, que tenham utilizado o aeroporto no período estipulado.
Durante o período em que a pesquisa permaneceu aberta foi possível obter uma
amostra2 de 202 respondentes, contudo algumas questões não foram respondidas
por todos os sujeitos que participaram da pesquisa, o que será mencionado na
apresentação dos dados.
No início do questionário foi feita uma breve apresentação e explicação sobre
o objetivo da pesquisa e quem era o público alvo, uma vez que o questionário seria
preenchido sem a presença do pesquisador. E, também, pelo fato de ter
estabelecido como requisito, da pesquisa, ter sido usuário (compreendendo
passageiros, acompanhantes e pessoas que fizeram uso do espaço) no período de
janeiro a setembro de 2016.
A análise das respostas adquiridas a partir das questões que dizem respeito à
hospitalidade terá como principal base às categorias de análise expostas por
Grinover (2007) – a acessibilidade, a legibilidade e a identidade. Contudo, não se
pretende excluir reflexões e perspectivas advindas de outros estudiosos que possam
valorizar e contribuir com a análise dos resultados.
3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro momento serão apresentadas as questões iniciais da pesquisa,
de 1 a 5, que tinham como finalidade caracterizar o perfil do público que utilizou o
2

A amostragem é calculada a partir da variável do número do universo pesquisado, a margem de erro
e o nível de confiabilidade. Para o universo considerou-se o número de 12.047.632 de passageiros
que utilizaram o aeroporto entre o período de janeiro e setembro de 2016. A margem de erro utilizada
foi de 7. E o nível de confiança foi de 95%. A partir desses dados obteve-se uma amostra de 196.
Dessa forma, a pesquisa encontra-se dentro dos parâmetros necessários, visto que registrou-se um
total de 202 respostas. Segue no anexo A, ilustração com os cálculos.
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Aeroporto Internacional Tom Jobim entre janeiro e setembro de 2016. Em seguida
pretende-se abordar os resultados obtidos por meio das questões, de 6 a 9, que se
referiam à percepção dos usuários quanto à hospitalidade encontrada no aeroporto.
3.2.1 Perfil dos Respondentes

A pesquisa obteve uma amostra de 202 respondentes, dos quais 2 pessoas
não responderam a questão 1 que se referia ao gênero. Constatou-se que houve um
predomínio do público feminino com um percentual de 63,50% versus 36,50% do
público masculino. Dencker (2003, p. 197) considera que “a psicologia do homem é
diferente daquele consumidor mulher. [...] é preciso levar em consideração o caráter
das motivações tanto femininas quanto masculinas”. Dessa forma, é importante
considerar que esse percentual pode ter relação com o fato de as mulheres terem
sido mais solícitas do que os homens ao ajudarem no desempenho da pesquisa.
(Tabela 1).
Tabela 1: Gênero
Gênero

Porcentagem (%)

Feminino

63,50%

Masculino

36,50%

Fonte: Elaboração Própria, dados SurveyMonkey, 2016

Quanto à faixa etária verificou-se que houve uma participação mais efetiva
entre os respondentes de 20 a 29 anos. Obtendo um percentual de 63,86% em
relação aos demais níveis de idade estabelecidos. Percebe-se que a faixa etária
entre 16 e 39 anos, se somados, correspondem ao maior número de respondentes.
Pressupõe-se que esse fato tenha relação com a forma de divulgação da pesquisa –
redes sociais –, visto que os mais jovens são mais conectados a internet e
costumam utilizar mais ferramentas online do que os indivíduos com maior idade. De
acordo com Dencker (2003) as exigências e as expectativas das pessoas podem
diferir conforme a idade. Isto é, “[...] os mais jovens darão preferência a viagens
descontraídas [...], enquanto os mais velhos serão adeptos do conforto”. Sendo
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assim, a faixa etária é um elemento que pode aferir diferentes percepções a respeito
da hospitalidade encontrada no aeroporto (Tabela 2).
Tabela 2: Faixa Etária
Faixa Etária

Porcentagem (%)

De 16 a 19 anos

4,46%

De 20 a 29 anos

63,86%

De 30 a 39 anos

11,39%

De 40 a 49 anos

8,42%

De 50 a 59 anos

9,41%

Acima de 60 anos

2,48%

Fonte: Elaboração Própria, dados SurveyMonkey, 2016

Tratando-se do nível de escolaridade observou-se que houve um maior
indicativo de respondentes que possuem o ensino superior incompleto (39,60%).
Seguido de 27,72% de respondentes que possuem nível superior completo e de
18,81% que são pós-graduados. A tabela 3 aponta para um comportamento onde a
perspectiva social, econômica e cultural influenciam tanto na realização de viagens
como também para frequentar o espaço do aeroporto. Nota-se que as pessoas com
pouca escolaridade frequentaram menos o aeroporto enquanto pessoas que
possuem ensino superior completo e incompleto junto com os que têm pósgraduação compuseram quase todo o grupo.
Tabela 3: Escolaridade
Escolaridade

Porcentagem (%)

Fundamental Incompleto

0,50%

Fundamental Completo

0,50%

Ensino Médio Incompleto

0,99%

Ensino Médio Completo

11,88%
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Superior Incompleto

39,60%

Superior Completo

27,72%

Pós-Graduação

18,81%

Fonte: Elaboração Própria, dados SurveyMonkey, 2016

Na questão 4 que se referia à renda familiar mensal houve, apenas, 1
abstenção. Notou-se que as opções de 04 a 06 salários mínimos (R$ 3.520,00 a R$
5.280,00) e acima de 09 salários mínimos (R$ 7.921,00) obtiveram, igualmente, o
maior percentual de 28,36%. Infere-se, assim, que mesmo com as possibilidades
que o mercado da aviação civil oferece – como, por exemplo, baixo custo em
passagens aéreas – as pessoas com um nível de renda considerável ainda se
destacam na frequência do aeroporto e na utilização do transporte aéreo. A situação
socioeconômica do indivíduo possui relação com o padrão de vida, interesses e
preferências do consumidor (DENCKER, 2003). (Tabela 4).
Tabela 4: Renda Familiar Mensal
Renda Familiar Mensal
Menos de 01 Salário Mínimo
(R$ 879,00)
De 01 a 03 Salários Mínimos
(R$ 880,00 a R$ 2.640,00)
De 04 a 06 Salários Mínimos
(R$ 3.520,00 a R$ 5.280,00)
De 07 a 09 Salários Mínimos
(R$ 6.160,00 a R$ 7.920,00)
Acima de 09 Salários Mínimos
(R$ 7.921,00)

Porcentagem (%)
3,48%

27,36%

28,36%

12,44%

28,36%

Fonte: Elaboração Própria, dados SurveyMonkey, 2016

Quanto à frequência de uso do equipamento turístico por parte dos usuários
obteve-se, na questão 5, um maior percentual na opção que se referia de 2 a 3
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vezes (43,78%), dentro do período de janeiro a setembro de 2016 – ressaltando que
um respondente ignorou essa questão. Acredita-se que o número de vezes que se
estabelece contato com o espaço influenciará na percepção do indivíduo. Pois a
perspectiva crítica aumenta de acordo com o aumento da frequência no local
(Tabela 5).

Tabela 5: Frequência de Utilização do Aeroporto Internacional Tom Jobim
Frequência

Porcentagem (%)

1 vez

34,83%

De 2 a 3 vezes

43,78%

De 4 a 5 vezes

7,46%

Mais de 6 vezes

13,93%

Fonte: Elaboração Própria, dados SurveyMonkey, 2016

De uma maneira geral, o perfil dos usuários do Aeroporto Internacional Tom
Jobim se caracterizou como mulheres, com idade entre 20 e 29 anos, tendo como
formação o ensino superior incompleto. Constatou-se que a renda mensal se
apresentou igualmente nivelada entre 04 a 06 salários mínimos e acima de 09
salários. Por fim, aferiu-se que os respondentes utilizaram, em média, de 2 a 3
vezes o aeroporto entre janeiro e setembro de 2016.
3.2.2 Percepção dos Usuários quanto a Hospitalidade no Aeroporto
Internacional Tom Jobim

Nesta seção serão apresentadas as quatro questões que foram elaboradas
com a finalidade de identificar as percepções dos sujeitos que utilizaram o aeroporto.
Busca-se, assim, averiguar de acordo com as reflexões de Grinover (2007), no qual
analisa a hospitalidade, nos espaços urbanos, por meio de três categorias:
acessibilidade, legibilidade e identidade. Faz-se, neste momento, uma adaptação de
sua proposta de estudo para o equipamento urbano e turístico, o aeroporto.
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Compreende-se, que a acessibilidade está relacionada às facilidades dos
usuários em acessar as atividades e serviços aeroportuários. De acordo com
Grinover (2007) ela pode ser tangível, considerando, no aeroporto, a possibilidade
de acesso físico de todos os usuários - incluindo as pessoas com deficiência - aos
espaços do local, por meio de instalações e equipamentos necessários que
permitam a livre circulação e possibilitando, assim, “[...] a igualdade de oportunidade
aos usuários [...]” (p. 135), visto que o acesso “[...] é um direito de todos” (p. 135).
Repara-se que o autor pontua em seu discurso a questão da oportunidade e
igualdade a todos os usuários, não se limitando assim só as pessoas com
deficiência. Nesse sentido, a acessibilidade é a possibilidade dos usuários terem
acesso aos espaços. Por outro lado, a acessibilidade pode ser intangível levando em
conta aspectos socioeconômicos referentes à segurança, informação, lazer e entre
outros.
A legibilidade refere-se à qualidade visual do aeroporto refletindo na maneira
com que os usuários irão interpretá-lo. A partir disso, como observa Grinover (2007),
é possível que o sujeito se oriente sem dificuldades no espaço. Pode-se entender
que com a legibilidade cada indivíduo cria seu próprio mapa mental e a partir do
acesso a ele é possível compreender o local. A legibilidade do aeroporto pode
envolver “[...] desde sinalização (placas, referências, indicações), disposição dos
espaços até a linguagem e idiomas utilizados para facilitar a compreensão de quem
frequenta o local” (NOLDE, 2008, p.31).
A identidade diz respeito aos aspectos culturais e históricos disponibilizados
no aeroporto de forma que o usuário possa identificar e ser remetido à imagem da
cidade no qual ele está inserido. É uma forma de entreter o sujeito que utiliza o
espaço, mas também de fazê-lo entrar em contato com elementos da tradição e
memória da cultura local.
A partir dessa adaptação da proposta de estudo da hospitalidade de Grinover
(2007) associadas ao espaço do aeroporto, utilizou-se para a pesquisa alguns
aspectos que se enquadram nessas categorias de análise da hospitalidade.
Para a acessibilidade tangível levou-se em conta a questão da acessibilidade
– no sentido de acesso e mobilidade física dentro do aeroporto; para a
acessibilidade intangível considerou-se os aspectos como: atendimento, limpeza e
higiene, segurança, qualidade nos serviços, conforto e preços; Para a avaliação da
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legibilidade utilizou-se o aspecto da informação/ sinalização; por fim, verificou-se a
categoria referente à identidade a partir do indicador da cultura / entretenimento.
Dentre as três categorias, a acessibilidade é a que possibilita mais desdobramentos,
por esse motivo obteve maior abrangência nesse estudo.
Para tanto, questionou-se na pergunta 6 o grau de importância que esses
aspectos relacionados a hospitalidade representavam para que o usuário se
sentisse acolhido no aeroporto. Como parâmetro de avaliação foi considerado o
número 1 como menos importante e o número 5 como mais importante. A tabela 6
apresenta os aspectos da hospitalidade assim como as respostas obtidas:
Tabela 6: Grau de Importância dos Aspectos para a Hospitalidade
1

2

3

Atendimento

0%

1,99%

5,97%

16,92% 75,12%

4,65

0%

1,98%

5,94%

23,76% 68,32%

4,58

1,49%

0,50%

9,41%

15,35% 73,27%

4,58

0%

2,48%

9,90%

18,81% 68,81%

4,54

0,99%

0,99%

11,39% 18,81% 67,82%

4,51

Conforto

0%

2,49%

15,42% 28,36% 53,73%

4,33

Acessibilidade

3%

4,50%

17,50% 26,50% 48,50%

4,13

Preços

8,96%

6,97%

21,39% 21,39% 41,29%

3,79

Limpeza e
Higiene
Segurança
Informações/
Sinalização
Qualidade nos
Serviços

Cultura/
Entretenimento

4

7,43% 15,84% 33,66% 24,26%

5

Média

Aspectos

18,81

Ponderada

3,31

Fonte: Elaboração Própria, dados SurveyMonkey, 2016.

É possível observar na tabela 6 a opinião dos respondentes sobre a
importância que os itens representam para que eles se sintam bem acolhidos no
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aeroporto. Ressalta-se que os itens atendimento, conforto e preços obtiveram um
total de 201 respostas tendo ocorrido, assim, uma abstenção.
A interpretação dos dados está baseada na média ponderal, que se encontra
em ordem decrescente, atribuindo-se um peso a cada aspecto estipulado. Por meio
desse cálculo e da comparação entre os valores obteve-se uma ordem do grau de
importância que esses aspectos representam para os sujeitos.

A partir disso,

observou-se que o atendimento se classificou, como primeira opção no grau de
importância, com uma média de 4,65; em seguida estão a limpeza/ higiene e
segurança com 4,58; as informações/ sinalização com 4,54; a qualidade nos
serviços com 4,51; o conforto com 4,33; a acessibilidade com 4,13; os preços com
3,79 e por fim a cultura/ entretenimento com 3,31. Percebe-se, ainda, que quando
questionados sobre o grau de importância dos aspectos da hospitalidade, a tabela 6
mostra que o atendimento, a limpeza/ higiene e a segurança foram os três principais
índices da categoria de acessibilidade.
Além disso, nota-se, também, que a maioria dos aspectos ficaram com o
maior percentual no parâmetro de avaliação 5 - muito importante – apresentando-se,
na visão dos respondentes, como essencial ao acolhimento. Porém, o indicador
referente à cultura/ entretenimento obteve uma maior percentagem no parâmetro 3,
significando uma avaliação mediana. Portanto, apesar de ser um aspecto
importante, não se apresentou como prioridade na visão dos usuários para a
acolhida. Gouirand (1994 apud CASTELLI, 2005) observa que o acolhimento é um
ato voluntário que introduz o viajante em uma comunidade ou território e o autoriza a
“[...] beneficiar-se de todas ou de parte das prerrogativas que se relacionam com o
seu novo status, provisório ou definitivo” (p. 146). Nesse sentido, os indicadores que
representam a hospitalidade devem funcionar de forma que permita que qualquer
pessoa – usuário local/ outro lugar ou habitual/ não habitual – se sinta acolhida e
parte do espaço do aeroporto.
Ressaltando o primeiro e o último aspecto obtido nos dados compreende-se
que: o primeiro aspecto, o atendimento, está diretamente ligado às relações que
ocorrem entre os profissionais do aeroporto e os usuários a partir da troca de
informações e oferta de serviços. É um fator importante para um bom acolhimento,
pois os indivíduos necessitam obter orientações nesses espaços e “oferecer e
receber informação é um mecanismo de hospitalidade [...]” (GRINOVER, 2007, p.
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126). Pressupõe-se que grande parte dos respondentes sejam moradores do estado
do Rio de Janeiro e esse motivo pode ter culminado ao fato de o último aspecto
elencado na tabela 6 ser a cultura/ entretenimento. Pois, indivíduos já inseridos em
um determinado espaço conhecem, mesmo que de forma mínima e superficial, a
cultura e as referências que representam e formam a imagem desse lugar, e por
esse motivo poderão ter prioridade por outros aspectos que os façam se sentir bem
acolhidos. Embora, acredita-se que disponibilizar no aeroporto elementos culturais
que remetam a identidade local seja uma forma de proporcionar a esses usuários o
sentimento de pertencimento, memória e reconhecimento do espaço.
Buscou-se na questão 7 obter uma avaliação, desses aspectos mencionados,
a partir da percepção que os respondentes adquiriram ao utilizar o Aeroporto
Internacional Tom Jobim no período de janeiro a setembro de 2016. Desta vez, o
parâmetro de avaliação foi baseado em cinco variáveis: muito ruim; ruim; regular;
bom e excelente. Os resultados obtidos foram apresentados de acordo com as
categorias da hospitalidade. Apresentam-se em primeiro lugar os aspectos da
acessibilidade, em seguida da legibilidade e por fim da identidade.
Tabela 7: Aspectos de Acessibilidade
Ruim

Regular

Bom

Excelente

0%

0,50%

21,29%

54,46%

23,76%

Atendimento

0,50%

4,95%

28,71%

53,47%

12,38%

Conforto

0,50%

6,93%

33,66%

50,50%

8,42%

0%

6,93%

34,65%

50%

8,42%

Segurança

1%

5,47%

24,88%

50,25%

18,41%

Acessibilidade

2,50%

13,50%

35%

39,50%

9,50%

Preços

22,39%

35,32%

31,84%

8,46%

1,99%

Aspectos
Limpeza e
Higiene

Qualidade nos
Serviços

Muito Ruim

Fonte: Elaboração Própria, dados SurveyMonkey, 2016.
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Nesta questão os itens segurança e preços registraram uma resposta a
menos assim como o item acessibilidade registrou duas respostas a menos do total
de 202 amostras obtidas. Quanto à avaliação notou-se que a maioria dos aspectos
relacionados à categoria da acessibilidade se enquadrou na variável “bom”, mas por
outro lado apontaram percentuais significativos, principalmente, na variável “regular”.
Diante disso, contatou-se que a limpeza/ higiene foi avaliada por 54,46% dos
respondentes como boa, seguido de 23,76% que consideraram excelente. É um
aspecto relevante para a hospitalidade visto que, um ambiente limpo, agradável e
organizado permite uma melhor sensação de bem estar para o usuário.
O atendimento foi avaliado como bom por 53,47% além de ter sido
considerado por 28,71% como regular. Compreende-se que é um aspecto
fundamental para o ato da hospitalidade, pois “para bem acolher é necessário bem
comunicar [...]” (GOUIRAND, 1994 apud CASTELLI, 2005, p. 153). E uma boa
comunicação estabelecida em conjunto com a cordialidade e a prontidão em servir o
cliente origina um bom atendimento.
O aspecto referente ao conforto foi avaliado como bom por 50,50% dos
questionados e visto por 33,66% como um item regular no ambiente do aeroporto. É
um fator que de acordo com Schmid (2005) citado por Castro (2007) compreende
“aspectos táteis [...], mas também outras características ambientais assim como o
calor, o som, aromas e odores, que com certeza contribuem para a percepção de
um usuário com relação ao conforto ou não de um espaço” (p. 71).
O indicador da qualidade dos serviços foi visto como bom por 50% dos
respondentes, seguido de 34,65% que perceberam esse aspecto como regular ao
utilizar o aeroporto. Para ser acolhido um viajante deseja ter ambientes e serviços
coerentes no decorrer de sua estada (CASTELLI, 2005). Para tanto, a qualidade é
um aspecto que contribui para a satisfação do cliente em relação aos serviços
oferecidos no ambiente.
Ao se tratar da segurança 50,25% dos questionados consideraram boa,
enquanto 24,88% avaliaram esse aspecto como regular no aeroporto. Entende-se
que a segurança é um fator significativo para um sujeito dessa forma, acredita-se
que “o viajante, ao ser acolhido, almeja encontrar um abrigo seguro” [...] (CASTELLI,
2005, p. 148).
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Sobre a acessibilidade 39,50% dos respondentes avaliaram como boa. O
índice regular foi apontado por 35% dos questionados, ficando ambas as avaliações
com percentuais aproximados. Grinover (2009, [s.p]) entende o deslocamento como
“[...] indispensável para ter acesso à maioria dos bens, dos serviços e das relações
sociais”. Ainda de acordo com o autor o acesso é um conceito básico e de direito
dos indivíduos. A acessibilidade física possibilita acessar os locais e nesse sentido,
sem uma estrutura – leia-se, por exemplo, pontes, vias e/ou caminhos - e
instalações necessárias o acesso fica comprometido e consequentemente a
hospitalidade, neste contexto, deixa de existir.
Por fim, quando questionados sobre a avaliação do aspecto preços observouse que este foi o único da categoria avaliado por 35,32% dos respondentes como
ruim, seguido de 31,84% que consideraram regular. Para Grinover (2007) a
acessibilidade também leva em conta a questão socioeconômica incluindo, assim, o
acesso aos produtos/ serviços disponibilizados. Este acesso tem relação com os
preços praticados e como visto por meio da avaliação, infere-se que o aeroporto não
desenvolve uma política de acesso que inclua todos os usuários. Isto é, preços
elevados acabam por excluir ou limitar o acesso de pessoas com baixo poder
aquisitivo e, por outro lado, favorece aos sujeitos que possuem um melhor padrão
financeiro. Compreende-se que a hospitalidade, neste caso, não está para todos.
Tratando-se da categoria da legibilidade segue na tabela 8 a avaliação obtida:
Tabela 8 – Aspecto de Legibilidade
Aspecto
Informações /
Sinalização

Muito Ruim

Ruim

Regular

Bom

Excelente

1,98%

9,90%

30,69%

47,03%

10,40%

Fonte: Elaboração Própria, dados SurveyMonkey, 2016.

Como pode-se observar na tabela 8 o aspecto referente a informações/
sinalização foi avaliado por 47,03% dos respondentes como bom, enquanto 30,69%
consideraram regular. Esse aspecto configura-se como essencial para facilitar os
deslocamentos dos usuários no aeroporto. De acordo com Grinover (2007 p. 126):
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Há cidades que oferecem espontaneamente informações (são todos
elementos gráficos visuais, falados e televisados) que permitem ao
estrangeiro orientar-se imediatamente sem dificuldades; são aquelas
cidades que, por isso mesmo, procuram se identificar e ser identificadas [...].
Nas cidades adequadamente identificadas o estrangeiro sente-se acolhido,
bem recebido, sabe onde tem de ir, encontra o que procura sem perda de
tempo, passeia descompromissado e pode se dedicar à contemplação sem
risco de se perder [...].

Neste sentido, fazendo uma relação entre a cidade e o aeroporto, nota-se a
relevância de um local que busca se identificar para bem informar. Pois, o viajante
necessita de informações para se deslocar dentro do terminal aeroportuário e não
perder tempo procurando por serviços que deseja. Um aeroporto bem sinalizado e
identificado contribui para uma boa acolhida e permite que o usuário seja mais
independente no espaço, construindo “[...] por si mesmo essa imagem física com a
ajuda de sua experiência e de sua memória” (GRINOVER, 2002, p. 34). Sendo
assim, a cidade (leia-se aqui aeroporto) torna-se mais hospitaleira quando a mesma
é lida com mais facilidade pelo usuário e seus elementos são percebidos e
interpretados sem esforço (GRINOVER, 2002).
A tabela 9 refere-se à percepção dos usuários quanto o aspecto da categoria
de identidade:
Tabela 9 – Aspecto de Identidade
Aspecto
Cultura /
Entretenimento

Muito Ruim

8,42%

Ruim

Regular

Bom

Excelente

23,27%

44,55%

20,79%

2,97%

Fonte: Elaboração Própria, dados SurveyMonkey, 2016.

Dos respondentes, 44,55% consideraram o aspecto da cultura/entretenimento
como regular, enquanto 23,27% avaliaram como ruim. Considera-se importante se
efetivar a hospitalidade, também por esse aspecto, pois na medida em que se
proporciona ao usuário, seja ele um habitante local ou um estranho, condições de
entrar em contato com a cultura do lugar em que se encontra inserido, o permite
reconhecer, visualizar e/ou formar uma imagem que o remeta a identidade local.
Grinover (2007, p. 151) descreve que a identidade “corresponde à ligação
com a história do desenvolvimento do território, sendo a identidade local, também, a
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imagem do território”. Neste sentido, a identidade disponibilizada em um local como
o Aeroporto Internacional Tom Jobim deve referir-se as questões culturais que
remetam o usuário à imagem do Rio de Janeiro – identificando seus atrativos
turísticos, a tradição local, gastronomia, arte e etc. – assim como, aspectos que
possam remeter ao próprio equipamento como o nome que ele carrega (Tom
Jobim), pois é um forte elemento que ajuda a dar visibilidade e a construir a imagem
da cidade do Rio de janeiro.
Tratando-se da pergunta 8, na qual se referia ao nível de satisfação do
usuário em relação ao aeroporto, pode-se observar na tabela 10 a avaliação obtida:
Tabela 10 – Nível de Satisfação com o Aeroporto Internacional Tom Jobim
Nível de Satisfação

Porcentagem (%)

Muito insatisfeito

0,5%

Insatisfeito

10,4%

Indiferente

22,77%

Satisfeito

56,93%

Muito satisfeito

9,41%

Fonte: Elaboração Própria, dados SurveyMonkey, 2016.

Nota-se que quando questionados sobre o nível de satisfação com o
aeroporto, 56,93% responderam que se sentem satisfeitos com o equipamento
turístico, enquanto 22,77% consideram-se indiferentes. Pode-se aferir que as obras
que vem sendo realizados para a revitalização e melhoria do local, estão
influenciando na percepção da hospitalidade? E desta forma interferindo no nível de
satisfação dos usuários?
A última questão do questionário teve o objetivo de analisar a opinião dos
respondentes em relação ao espaço do aeroporto, questionando-os se consideram
ou não o local hospitaleiro. A tabela 11 apresenta os dados obtidos:

56

Tabela 11 - Percepção sobre o espaço ser ou não hospitaleiro
Opções de Resposta

Porcentagem (%)

Sim

61,39%

Não

38,61%

Fonte: Elaboração Própria, dados SurveyMonkey, 2016.

A pesquisa apontou um quantitativo significativo de usuários que consideram
o aeroporto um espaço hospitaleiro. Verificou-se que 61,39% afirmaram que sim,
enquanto 38,61% consideram que o local não é hospitaleiro. Embora verificado na
pesquisa que nem todos os aspectos enquadrados nas categorias da hospitalidade
tenham sido considerados pelos usuários como bom, percebe-se que, de modo
geral, o Aeroporto Internacional Tom Jobim é visto como um espaço que apresenta
práticas relacionadas à hospitalidade, tornando-o um ambiente hospitaleiro.
Camargo (2004, p. 40) entende que “pessoas que viajam necessitam de acolhimento
[...]”, para tanto, considera-se fundamental disseminar as práticas da hospitalidade
em locais que possuem grandes fluxos de viajantes, como o terminal aeroportuário.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se por meio deste estudo analisar se os terminais aéreos do
Aeroporto Internacional Tom Jobim são espaços hospitaleiros. Este equipamento se
configura como uma das principais, senão a principal, porta de entrada e saída da
cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, a questão da hospitalidade faz-se importante
para proporcionar ao turista, já no seu primeiro contato com a cidade, o sentimento
de ser bem vindo, ser bem recebido e acolhido no lugar ao qual, de certo modo, ele
é visto como um estranho. Além disso, entende-se que seja necessário que o
ambiente se apresente hospitaleiro para qualquer sujeito que o utiliza, não apenas o
turista.
Com o propósito de compreender os conceitos da hospitalidade foi realizada
uma discussão a partir da contribuição e da perspectiva de autores contemporâneos
buscando, sobretudo, retratar a hospitalidade pelo viés comercial visto que o
terminal aeroportuário envolve constantemente relações e serviços embasados nas
trocas comerciais. De forma breve retratou-se também a questão do cronotopo
(tempo/ espaço), pensando a hospitalidade em um tempo e espaço específico, o
aeroporto. As relações pautadas na hospitalidade comercial que se constitui nesse
espaço se efetivarão a cada momento de forma diferenciada – uma vez que o
cronotopo é irrepetível – na maneira em que a percepção dos sujeitos, quanto o
exercício da mesma, também não será igual.
Além disso, procurou-se abordar questões referentes ao transporte tratando
sobre a relação e a relevância do setor com o turismo destacando, principalmente, o
transporte aéreo como o modal que auxilia nos deslocamentos turísticos encurtando
distâncias e proporcionando maior rapidez as viagens. Para tanto, esses
desdobramentos levam para o equipamento responsável por auxiliar e realizar todos
os trâmites necessários para uma viagem. Neste sentido, fez-se nesse estudo uma
contextualização do Aeroporto Internacional Tom Jobim, perpassando sobre sua
história, gestão e infraestrutura a fim de compreender e conhecer o objeto
trabalhado.
A última etapa do estudo ficou direcionada para a análise dos resultados
obtidos na pesquisa. A análise da hospitalidade foi realizada pela perspectiva do
autor Grinover (2007), mas não foram excluídas contribuições de outros estudiosos.
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Fez-se uma adaptação do estudo da hospitalidade que o referido autor realiza nos
espaços urbanos para o equipamento do aeroporto. As categorias de análise da
hospitalidade referiam-se a: acessibilidade, legibilidade e identidade.
Diante das avaliações notou-se que os aspectos relacionados à hospitalidade
no espaço do aeroporto foram, de modo geral, percebidos pelos usuários como bom,
contudo seguidos de avalições, relativamente, significativas na variável regular. Por
outro lado, com uma análise mais abrangente nas últimas questões da pesquisa,
constatou-se que a maioria dos respondentes afirmou estar satisfeito com o
ambiente proporcionado e, além disso, considerou o aeroporto um espaço
hospitaleiro. Entende-se, assim, que o aeroporto atende as expectativas de seus
usuários.
Embora os resultados da pesquisa tenham apontado uma percepção positiva
sobre a hospitalidade, por parte dos usuários que utilizaram o aeroporto, considerase importante pensar em medidas que podem ser tomadas pelos responsáveis em
gerir o aeroporto a fim de aprimorar a hospitalidade nos terminais do aeroporto e,
consequentemente, elevar a percepção e satisfação dos sujeitos que o utilizam.
Dessa forma, acredita-se que seja importante que a gestão do aeroporto
realize frequentemente pesquisas de campo com o objetivo de entender as
necessidades dos usuários, assim como, suas sugestões e críticas, para que
possam desenvolver ações e melhorias que estejam de acordo com as perspectivas
do público que frequenta e utiliza os espaços do aeroporto.
Além disso, capacitar e treinar os funcionários, sobretudo os que trabalham
na linha de frente com os clientes, é um mecanismo importante para possibilitar o
melhor tratamento e atendimento. Como visto na pesquisa o atendimento foi
considerado o principal aspecto para um bom acolhimento para tanto, além da
necessidade de o profissional estar preparado para atender e informar devidamente
o que lhe for questionado é importante que esse contato seja realizado com boa
postura, cortesia, simpatia e vontade em servir. Ademais, é fundamental que essas
práticas sejam desempenhadas de forma voluntária, sem vínculo com a questão
econômica e para isso, ter uma equipe com um perfil adequado ao cargo que
demonstre, principalmente, o gosto em lidar com pessoas torna-se essencial para se
efetivar, com mais facilidade, práticas naturais da hospitalidade.
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Entende-se que medidas como essas, assim como o investimento em
estratégias e serviços que atendam as necessidades dos usuários mais, além disso,
proporcione entretenimento e lazer, podem possibilitar que o Aeroporto Internacional
Tom Jobim se torne um ambiente ainda mais hospitaleiro.
O estudo em questão apresentou percepções sobre a hospitalidade a partir
do olhar do usuário. Como possiblidade de pesquisas futuras, propõe-se um estudo
mais aprofundado que possa averiguar também a percepção dos demais sujeitos
que utilizam o aeroporto como, por exemplo, os funcionários e gestores. Espera-se
que o estudo possa estimular outros pesquisadores a analisar o aeroporto pela
perspectiva da hospitalidade e desenvolver um trabalho mais direcionado a indicar
propostas e sugestões de melhoria que possam refletir no espaço. Buscando, neste
sentido, colaborar para que os serviços e as relações humanas constituídas neste
lugar sejam envolvidos por uma boa acolhida e acompanhados pelas práticas da
hospitalidade.
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ANEXO A - CÁLCULO DA AMOSTRA
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ANEXO B - PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS ONLINE

