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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

O      
 
  crescente fluxo de 
turistas que procuram 

destinos brasileiros neste verão 
alterou o planejamento em vários 
aeroportos do país. Além de 
voos extras programados, os 
responsáveis pelos terminais de 
passageiros adotaram medidas 
para garantir o atendimento da 
nova da demanda, sem prejudicar 
a qualidade dos serviços. 

De acordo com a Infraero, 
os 47 aeroportos sob sua 
responsabilidade devem receber 
5,39 milhões de passageiros no 
período da alta temporada. Entre 

PRONTO

Aeroporto Internacional de Guarulhos - Foto: Divulgação
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para voar mais alto
AEROPORTOS 

BRASILEIROS ESTÃO 
PREPARADOS PARA 
ATENDER AUMENTO 

DO NÚMERO DE 
PASSAGEIROS

as medidas adotadas, estão 
o aumento da conectividade 
aérea, reforço das equipes de 
segurança e de operações, e 
intensificação do monitoramento 
de equipamentos, como esteiras 
de bagagens.

Para o ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, a grande 
movimentação de viajantes 
evidencia o momento positivo 
do setor no Brasil.  “O turismo 
ocupa papel central nas políticas 
do governo, que vem trabalhando 
para aumentar a presença de 
novas companhias aéreas no 
Brasil. O nosso objetivo 4
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4 é proporcionar um ambiente 
mais competitivo e preços mais 
acessíveis ao consumidor, além 
do aumento de turistas no país”, 
disse o ministro, por meio de nota 
divulgada por sua  assessoria.

SÃO PAULO

 De acordo com dados da Anac 
(Agência Nacional de Aviação 
Civil), os aeroportos paulistas 
receberam 30,9 milhões (31,8%) 
dos 97,1 milhões de desembarques 
de passageiros realizados em 
todo o Brasil em 2019, com 
destaque para Guarulhos, 
Congonhas e Viracopos. O 
crescimento com relação ao ano 
de 2018 foi de 5,4%. g 

INFRAERO 
ADOTOU 
MEDIDAS PARA 
EVITAR CAOS 
E GARANTIR 
QUALIDADE 
DURANTE A 
TEMPORADA

 Até março, o Brasil 
deve ter 84 novos voos 
internacionais em  
28 diferentes rotas,  
além de outras 23  
frequências adicionais

EM SP, A AZUL ANUNCIOU 
UMA NOVA ROTA DIÁRIA  
NEW YORK-CAMPINAS A 
PARTIR DE JUNHO 

Aeroporto de Petrolina - Foto: Divulgação
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N    ove aeroportos 
brasileiros estão entre 

os mais pontuais do mundo, de 
acordo com relatório anual da 
consultoria OAG, que analisa a 
aviação mundial. O critério para 
classificar o voo como pontual 
é decolar ou pousar com desvio 
de horário abaixo de 15 minutos, 
incluindo os voos cancelados.

O documento traz a lista com os 
20 aeroportos mais pontuais nas 
categorias pequenos (2,5 milhões 
a 5 milhões de assentos), médios, 
grandes, muito grandes e megas 
(mais de 30 milhões de assentos)

Entre os terminais brasileiros, 
o Aeroporto de Guarulhos (SP) 
apresentou o melhor 4 

AEROPORTOS 
ENTRE OS MAIS 
PONTUAIS DO 
MUNDO

BRASIL TEM

RANKING 
É DIVULGADO  

POR  UMA 
EMPRESA 

BRITÂNICA

Aeroporto Internacional de Guarulhos - Foto: Divulgação 

Da Redação
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Guarulhos - 4º lugar na categoria Major (muito grande)

Brasília- 4º na  na categoria Large

Congonhas - 12º naa categoria Large

Recife - 7º na categoria Medium

Rio de Janeiro/Galeão - 9º na categoria Medium

Belo Horizonte/Confins  - 10º na categoria Medium

Rio de Janeiro/Santos Dumont - 15º na categoria Medium

Fortaleza - 11º lugar na categoria Small

Curitiba -  18º categoria Small

OS TERMINAIS 
BRASILEIROS MAIS

4 desempenho, ficando em 
4 º lugar na categoria mega. 
Destacaram-se também o terminal 
de Brasília, (4º) e o de Congonhas 
(12º), entre os aeroportos de 
grande volume de partidas (10 
milhões a 20 milhões).

Os terminais de Fortaleza (11º) 
e Curitiba (18º), destacaram-se 
na categoria Small Airports - 
pequenos terminais -, com média 
de 2,5 milhões a 5 milhões de 
partidas por ano. Já na categoria 
Medium Airports, que abrange 
terminais com média de 5 milhões 
a 10 milhões de partidas por ano, 
tiveram destaque os aeroportos 
de Recife (7º), Rio de Janeiro 
- Galeão (9º), Belo Horizonte 
- Confins (10º) e Rio de Janeiro - 
Santos Dumont (15º). g

ENTRE OS TERMINAIS BRASILEIROS, O AEROPORTO 
INTERNACIONAL DE GUARULHOS É O MAIS PONTUAL

Fonte: OAG/Punctuality League 2020

Aeroporto Internacional Tom Jobim - Foto: Alexandre Macieira/ Riotur

Aeroporto de Guarulhos - Foto: Divulgação 


