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Nem acidentes nem apagão aéreo. O que motivou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 
decidir pela privatização da gestão dos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro (Tom 
Jobim) e de Campinas (Viracopos) foi a Copa do Mundo de 2014. 
 
O governo se deu conta da sua incapacidade de preparar os dois aeroportos para o 
campeonato mundial antes de 2014. Além da questão orçamentária, há a questão da 
burocracia do processo de licitação e o risco de o Tribunal de Contas da União (TCU) encontrar 
irregularidades no meio do caminho, atrasando o cronograma das obras. "O Lula resolveu dar 
um basta na burocracia e pegou todo mundo de surpresa", disse um executivo do setor. 
 
Há três semanas, o TCU apontou irregularidades em obras de melhorias em nove aeroportos, 
incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Vitória. Todas essas obras foram 
embargadas e os contratos, de 2004 e 2005, estão sendo rescindidos. Novas licitações terão 
de ser abertas, atrasando o cronograma inicial. 
 
Com a privatização do Galeão e de Viracopos, o governo quer evitar surpresas desagradáveis e 
garantir que a infra-estrutura aeroportuária dos dois principais Estados dará conta do aumento 
do fluxo de turistas na Copa do Mundo. 
 
Segundo fontes do setor, o governo não trabalha com a possibilidade de privatizar a gestão 
dos demais aeroportos do País em especial, de Congonhas e Guarulhos. Os dois aeroportos 
paulistas são os que mais geram receita para a Infraero e suas necessidades de investimentos 
já estão equacionadas.  
 
As obras de Congonhas já foram concluídas e a construção do terceiro terminal de Guarulhos, 
entre outras melhorias de pista e pátio, é um dos destaques do Programa de Aceleração de 
Crescimento (PAC). Ainda que as obras em Guarulhos, orçadas em R$ 282 milhões, estejam 
embargadas pelo TCU desde março, o governo acredita que terá condições de concluí-la a 
tempo. 
 
Diante da limitação física de expansão de Guarulhos e Congonhas, os esforços para o terminal 
São Paulo estão concentrados na ampliação de Viracopos. Além das obras de ampliação do 
próprio aeroporto, o projeto de transformar Campinas no terceiro aeroporto de São Paulo 
passa pela construção do trem expresso.  
 
O presidente Lula já declarou que a licitação para o trem, que ligará Rio, São Paulo e 
Campinas, deverá ser anunciada ainda em outubro. A obra está estimada em R$ 15 bilhões e, 
assim como a reforma do próprio aeroporto, será tocada pela iniciativa privada. O governo 
corre contra o tempo para que o trem esteja pronto para a Copa do Mundo. 
 
No caso do Galeão, pesou a pressão do governador fluminense Sérgio Cabral. Além da Copa do 
Mundo, Cabral quer qualificar o Rio de Janeiro no concurso para sediar as Olimpíadas de 2016. 
Para o Galeão, além da construção de dois novos terminais, será preciso reformar os terminais 
existentes, que estão velhos e desconfortáveis. 
 
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi encarregada de analisar e propor um modelo de 
concessão para a iniciativa privada de aeroportos existentes. Antes de o ministro da Defesa, 
Nelson Jobim, anunciar, na última quinta-feira, a decisão de privatizar a gestão de Galeão e 
Viracopos por meio de concessões, a Anac já estava elaborando regras para a exploração 
privada de aeroportos novos. Por trás desse estudo, a ser apresentado até o fim de outubro, 
estão os planos do governo de permitir que a iniciativa privada construa e explore o terceiro 
aeroporto da cidade de São Paulo. 
 
A concessão da gestão de Galeão e Viracopos vai representar uma perda de receita de 
aproximadamente 20% para a Infraero, estatal responsável pela administração de 67 
aeroportos do País. No primeiro semestre, o Galeão contribuiu com R$ 12 milhões e Viracopos, 



com R$ 48 milhões da receita operacional da Infraero, que foi de R$ 350 milhões no período. A 
estatal conta com a receita dos aeroportos mais movimentados para custear os aeroportos 
deficitários. 
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Com a Copa do Mundo, cerca de 21 milhões de pessoas deverão passar pelos aeroportos em 
2014 
 
O fluxo de turistas estrangeiros para o Brasil durante a Copa do Mundo de 2014 poderá gerar 
um aumento de até 60% no movimento de passageiros nos aeroportos brasileiros 
considerando o tráfego atual pressionando a já deficitária infra-estrutura aeroportuária 
nacional. 
 
Se o setor crescer a uma taxa média de 5% ao ano até 2014 um cenário conservador, 
considerando que nos últimos quatro anos o crescimento médio foi de 10% isso significa que o 
movimento no mês de julho nos aeroportos deverá saltar de 10 milhões de passageiros (julho 
de 2008) para 19,4 milhões em julho de 2014. Sem a Copa, o movimento subiria para 13,4 
milhões. Os dados constam de um estudo elaborado pelo professor de Transporte Aéreo do 
Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), Cláudio Jorge Pinto Alves. 
 
De acordo com o estudo, o evento deverá atrair 500 mil a 1 milhão de turistas, que vão 
circular de avião entre pelo menos três cidades onde serão realizados os jogos. Incluindo o 
trajeto de ida e volta, os turistas farão em média 6 viagens. Isso representa 3 milhões de 
movimentos de passageiro a mais nos aeroportos brasileiros apenas durante um mês no 
cenário conservador, ou 6 milhões no cenário otimista. 
 
Em um cenário duplamente otimista, tanto em termos de crescimento do mercado doméstico 
quanto em termos de atração de turistas, o movimento de passageiros saltaria de 10 milhões 
para 23,7 milhões, na comparação de julho de 2008 com julho de 2014. O cenário considera a 
manutenção da média de crescimento dos últimos anos, de 10%. Sem a Copa do Mundo, 
nessa taxa de crescimento, a demanda aumentaria para 17,7 milhões. 
 
O cenário conservador se espelha nos números previstos para a Copa da África do Sul, em 
2010, que fala em atrair 500 mil turistas. "Por ser um País distante da Europa e dos Estados 
Unidos, tem características mais parecidas com o Brasil, embora a África do Sul receba mais 
turistas estrangeiros do que o Brasil", explica Alves. Em 2006, a África do Sul atraiu 8,4 
milhões de estrangeiros, enquanto o Brasil atraiu 5 milhões. A Alemanha, que é o sétimo 
maior país em atração de turistas estrangeiros, recebeu 23,6 milhões em 2006. Deste total, os 
alemães consideram que 1 milhão foi atraído pelo mundial. 
 
O cenário otimista do estudo, por sua vez, considera a capacidade dos 12 estádios de futebol 
nas cidades onde deverão ocorrer as 76 partidas. (A lista final ainda não foi definida, mas o 
estudo considerou as 12 cidades mais prováveis para sediar a Copa de uma lista de 18 
candidatas pré-selecionadas.) Caso 70% da capacidade dos estádios (56,5 mil em média) seja 
preenchida por turistas estrangeiros e, considerando que a maioria dos pacotes inclui 3 jogos 
em três cidades diferentes, chega-se ao número de 1 milhão de turistas, realizando 6 milhões 
de viagens. As seis viagens por turista incluem os vôos de chegada e de saída do País. 
 
O estudo do professor do ITA analisou a infra-estrutura de 15 aeroportos localizados nas 12 
cidades pré-candidatas com mais chances de sediar os jogos da Copa. Deste total, 9 já operam 
hoje acima da capacidade de seus terminais de passageiro. São eles Manaus, Fortaleza, 
Brasília, Goiânia, Belo Horizonte (Confins), Guarulhos, Congonhas, Curitiba e Porto Alegre. Já 
os aeroportos de Belém, Recife, Pampulha (BH) e Galeão operam com alguma folga. 
] 



Quatro dos quinze aeroportos apresentam hoje problemas de falta de pátios para aeronaves 
(Manaus, Brasília, Guarulhos e Congonhas). A infra-estrutura de pista para pousos e 
decolagens é um limitador de crescimento para cinco aeroportos: Pampulha, Santos Dumont, 
Guarulhos, Congonhas e Curitiba. 
 
O aeroporto internacional de Brasília, cidade que está sendo considerada para a abertura da 
Copa do Mundo, é um dos casos mais críticos. O terminal de passageiros recebe 11,1 milhões 
de passageiros, embora sua capacidade seja para 7,4 milhões. O aeroporto também carece de 
vagas no pátio, que tem capacidade para 32 aviões. No mês passado, o governo afirmou que 
iria cancelar o contrato da Infraero com a construtora responsável pela obra por determinação 
do Tribunal de Contas da União, que detectou uma série de irregularidades. 
 
O TCU também mandou embargar as obras de ampliação do aeroporto de Goiânia, que recebe 
1,5 milhão de passageiros ano, para uma capacidade de 600 mil. A Infraero também teve de 
rescindir o contrato para as obras em Guarulhos, atrasando a construção do terceiro terminal. 
Os dois terminais existentes foram construídos para abrigar 16,5 milhões de passageiros, mas 
já recebem 18 milhões. 
 
"O governo fala que vai investir R$ 3,89 bilhões em aeroportos no período de 2007 a 2010", 
afirma Alves. "É muito pouco para fazer com que a infra-estrutura dê conta da demanda na 
Copa do Mundo." 
 
O professor do ITA ressalta ainda que muito pouco desse valor foi aplicado até agora. "O 
governo tem dificuldade em conseguir aplicar esse dinheiro, seja por burocracia ou pelos 
problemas com o Tribunal de Contas da União", afirma. "Se deixar exclusivamente para a 
iniciativa pública, os aeroportos brasileiros não comportarão a demanda da Copa do Mundo." 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 set. 2008, Economia, p. B16-B17. 


