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Guarulhos, ou Cumbica, a primeira (má) 
impressão do Brasil para os visitantes estrangeiros...

Após oito ou mais horas de um vôo internacional 
confortável em business class ou, que seja, menos agra-
dável em classe econômica, o viajante internacional 
desembarca no caótico Aeroporto Internacional André 
Franco Montoro, vulgo Guarulhos. O choque é brutal! 

Ao contrário dos grandes, e menores, aeroportos do 
mundo, aqui não existe ar condicionado. Elegantemente vestido, pronto para 
uma reunião importante, o homem de negócios é literalmente mergulhado 
no clima tropical úmido e começará imediatamente seu longo suplício. Claro, 
esteiras rolantes para pedestres, que poderiam amenizar o sofrimento,  não 
existem. Ao contrário, o aeroporto foi tão bem concebido que os aviões 
de vôos internacionais, de dimensões maiores, sempre chegam nos pontos 
extremos das áreas de desembarque, propiciando assim ao turista ou viajante 
de negócios o maior calvário possível.

Após essa longa e quente caminhada, o turista chegará no controle de 
passaporte, a expressão máxima da falta de consideração para o turista.  
Sempre sem ar condicionado, o pobre viajante terá que enfrentar uma fila 
lenta e desorganizada. Em uma sala pequena demais, poucos funcionários, 
pouco simpáticos, nem educados, irão verificar os passaportes. Essa fila 
pode durar horas, dependendo do número de cafezinhos que os mesmos 
irão tomar, mais uma vez, sem a mínima consideração para com os viajantes.

Acabou o sofrimento? Não, claro! Agora, as malas chegarão em esteiras 
ridiculamente pequenas, de onde caem com a maior facilidade. Lugar aper-
tado (provavelmente porque foi “negociado” um espaço maior para um free 
shop, tipo de loja que em nenhum lugar do mundo é acessível na área de 
saída de um aeroporto!!!) onde as pessoas e os carrinhos se amontoam de 
forma desorganizada, selvagem e grotesca. 

Tendo recuperado suas malas, o viajante terá o raro prazer de passar 
pela fiscalização alfandegária, onde o crivo é feito por uma, sim, somente 
uma pessoa, qualquer que seja o volume do fluxo de pessoas!  Fiscalização 
arbitrária, baseada principalmente em função da cidade de embarque. Se 
vier de Miami a possibilidade de você ser revistado é decuplicada!

Finalmente a saída, como todo o resto foi mal planejada, confusa e de-
sorganizada. O seu vôo pousou há, no mínimo uma hora, você está nervoso, 
irritado, ensopado, pronto para admirar a linda paisagem entre Guarulhos e a 
cidade, outra vergonha, e enfrentar o meeting programado, razão de sua viagem.

Sistemas funcionais e eficientes existem ao redor do mundo, é só copiar! 
Porque não é feito?

Boa sorte!

Michel A. Wankenne


