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Melhorias na infra-estrutura e nos serviços levam à rodoviária público acostumado com o conforto do avião

Atéaúltimahora
Feriadodesol leva
turistasaadiara
voltaparaSãoPaulo
qPÁG.C4

Carla Miranda

De um lado, salas de embarque
modernasemuitasvagasnono-
vo edifício-garagem, além da
promessa de acabar com a su-
perlotação.Dooutro,minishop-
ping, câmeras de segurança 24
horaseatécheck-inantecipado
para algumas linhas de ônibus.
Com infra-estrutura e serviços
semelhantes, o Aeroporto de
Congonhas e o Terminal Rodo-
viário Tietê agora dividem a
preferência de uma parcela es-
pecíficadepassageiros,público
para o qual conforto e comodi-
dade pesam tanto quanto o va-
lor pago no cartão de crédito.
Descobrir a formamais van-

tajosa de viajar, dizem essas
pessoas, muitas vezes requer
equações intrincadas. É claro
que o preço da passagem tem
peso dobrado, mas a decisão
também depende de horário e
urgência da viagem, acesso
mais fácil a um ou outro termi-
naledadisposiçãodomomento
– andar apertadona classe eco-

nômica de um avião ou fazer o
trajeto em ônibus-leito.
Moradora de Moema, a ge-

rentedeProdutosRenataMar-
tins,de36anos, listaprósecon-
tras em cada ida ao Rio. “Se te-
nho compromisso lá na sexta-
feira à noite, pago o preço que
for para ir de avião, mais o táxi
até o aeroporto”, contaRenata.
“Quandonão,muitas vezes dei-
xo para ir de ônibus-leito. Che-
go ao Rio demanhã, que émais
cômodoesegurodoque chegar
ànoite,epossousarometrôpa-
ra ir do trabalho até a rodoviá-
ria.Terometrôéalgoquefacili-
tamuito.”
Mesmo freqüentadores pre-

ferenciaisdosAirbuseBoeings
revelam fazer suas análises. O
economista mineiro Ronaldo
Carvalho, de 32 anos, normal-
mente dá vitória ao aeroporto,
pelaproximidadecomsuacasa,
no Itaim-Bibi, e pela rapidez
proporcionada pelo avião. Mas
diz que, atualmente, se sente
mais confortável no Terminal
Tietê.
“Congonhasestásempresu-

perlotado e agora, com as
obras,otumultoincomoda”,diz
Carvalho. “A rodoviária, por
suavez, estácominfra-estrutu-
ra ótimae temserviço e atendi-
mento de qualidade.”
É ummovimento inverso ao

da já antiga – emuito comenta-
da–popularizaçãodosaeropor-
tos, frutodaquedanopreçodas
passagens. O uso da rodoviária
pelopúblicodasclassesAeBse
acentuou depois da última re-
forma promovida no local, que
deu ao Tietê cara e conforto de
aeroporto. “Em2003, esse índi-
ce chegava a 23%. Embora não
tenhamos feito pesquisa sobre
o assunto mais recentemente,
nossa percepção é de que esse
porcentual cresceu. Uma pro-
vadissoéaaltano faturamento
dos lojistas”, diz João Gustavo
Haenel Filho, diretor regional
daSocicam,empresaqueadmi-
nistra oTietê.

SHOPPING
Em alguns itens, a rodoviária
até conseguiu ultrapassarCon-
gonhas, como no número de
pontos de alimentação e de lo-
jas. Nominishopping do termi-
nal,há74 lojas, comotabacaria,
revistaria com publicações es-
trangeiras e filiais de redes que
estão presentes nos grandes
shoppings da capital.
As mudanças fizeram au-

mentaroperíododepermanên-
cia do passageiro no Tietê, se-
gundoHaenelFilho.Aspessoas
costumavam chegarmeia hora
antes do embarque. Agora, fi-
camaté uma hora circulando.
“Aproveito para comprar

umacoisaououtradequepreci-
so, como perfume, revista e até
lingerie”, conta Sheila Rocha,
de 25 anos, que mora em Suza-
no e usa o terminal todos os
dias.“Antes, erasóbate-e-volta
no ônibus.”
AcuritibanaAnnaPaulaGal-

vão, de 28, concorda. “Está óti-
mo aqui. Mais parece um shop-
ping onde você pega ônibus.”
Ironiadasironias,AnnaPaulaé
comissária de bordo, assim co-
mo o namorado, Carlos Eduar-
do Monteiro Giorgini, de 22
anos.Naquinta-feira,osdoispe-
garamoônibusdas 18horaspa-
raVassouras,noEstadodoRio.
OrestauranteechoperiaEs-

taçãodaGulaestáentreasatra-
ções na área da alimentação.
Emboaparteporcausadadeco-
ração, onde chama a atenção
umônibus cortado aomeio.

Mas Congonhas está na bri-
ga e até o ano que vem deve ter
resolvidoduasdasprincipaisre-
clamações dos passageiros: a
superlotaçãoeasobras.Emde-
zembrodesteano,o“desembar-
queacanhado”,naspalavrasda
diretora de Engenharia da In-
fraero, Eleuza Lores, dará lu-
gar a um espaço amplo.
Tambémestãoprevistasme-

lhorias na ala norte e no check-
inecriaçãodeumapraçadeali-
mentação. Sem falar que o gla-
mour da antiga fachada, da dé-
cada de 1950, vai ser restituído.
“Asobrasnoterminaldepassa-
geiros acabam até julho de
2007.”
Transformarempassadoce-

nas clássicas de tumulto no sa-
guão e passageiros lotando a
ala do embarque, por sua vez,
depende de remanejar os vôos,
deixando em Congonhas ape-
nas pontes aéreas para cidades
como Rio, Brasília e Belo Hori-
zonte, viagens que durem até
umahoraemeia.Oprojeto está
em estudo pela Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).
“Conforto só vamos poder dar
quandoestivermosnopatamar
de12milhõesdepessoasatendi-
das por ano. Em 2005, o núme-
ro chegou a 17milhões.”

LIMITE
O tal remanejamento também
ajudará a reduzir outro motivo
de desconforto: ter de usar ôni-
bus para chegar ao avião ou ir
até aáreadedesembarque, por
causa da falta de fingers (pon-
tesde embarque).Onúmerode
fingerssaltoude8para12recen-
temente, mas não há como am-
pliar mais essa quantidade.
“Chegamos ao nosso limite físi-
co. Só vai melhorar quando o
tráfegodesafogar”, contaEleu-
za. De acordo com ela, atual-
mente sómetade dos vôos con-
segueusar as pontesde embar-
que.O limiteéreal.Cercadope-
la cidade, Congonhas não pode
cresceralémdoseu1,6quilôme-
tro quadrado de área.
Como aeroporto ainda é ae-

roporto,noentanto,sóláospas-
sageiros podem desfrutar pe-
quenos luxoscomoacessarain-
ternet no laptop, em qualquer
lugar, graças ao sistema Wi-Fi
(conexão sem fio). Também dá
parausararededecomputado-
resnarodoviária,masépreciso
ir até uma das duas lojas que
prestamo serviço. ●
†Mais informações, pág. 3
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IRONIA–AnnaPaulaeGiorgini, comissáriosdebordo, elogiamrodoviária: “Pareceshopping”, dizela
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Aeroporto deve
levar vantagem
com fim das obras,
em meados de 2007
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