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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a interação gerada pelo Twitter entre o 

Aeroporto Internacional de Guarulhos e seus usuários. Identificando o papel da 

tecnologia da informação e comunicação no turismo, entendendo e analisando o uso 

das redes sociais pelas empresas como forma de comunicação e pesquisando a 

interação entre aeroporto e usuário. Para isso, foi feita uma pesquisa documental 

com análise qualitativa a partir dos tweets coletados usando o site twdocs.com. 

Como resultados principais, identificou-se que, na maioria dos casos, os usuários se 

comunicam com o aeroporto a fim de tirar dúvidas, obter informações e fazer 

sugestões acerca do serviço prestado. O aeroporto respondeu 100% das menções, 

no entanto muitas vezes suas respostas foram insatisfatórias. Este trabalho contribui 

para a compreensão da importância das redes sociais no processo de comunicação 

entre as empresas e seus clientes. Elas são um meio instantâneo de interação e 

permitem que o gestor colete dados fundamentais sobre o modo como seus clientes 

veem as organizações. Assim, as empresas podem personalizar seu atendimento e 

melhorar seu produto ou serviço de acordo com as necessidades de seus 

consumidores. 

  

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação. Turismo. Redes 

Sociais. Twitter. Aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the interaction provided by Twitter 

between Guarulhos International Airport and its users. Identify the role of information 

technology and communication in tourism, understand and analyze the use of social 

networks by companies as a communication way as research the interaction 

between the airport and its users. To obtain the results, it was made a documental 

research based on an qualytative analysis using collected tweets from the website 

twdocs.com. As main results, it was identified that, in major cases, the users 

communicate with the airport to solve doubts, obtain information and make 

suggestions about the service. The airport answered 100%  of mentions, however 

often their answers were unsatisfactory. With this paper, it is possible to comprehend 

the social networks importance in the communication process between companies 

and their customers. They are a instant interaction way and allow the manager to 

collect main data about  their clients. Therefore, the companies can customize their 

attendance and improve their product or service according to the consumers needs. 

 

Key-words: Communication and Information Technology. Tourism. Social Networks. 

Twitter. Airport.   
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INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia incorpora e dissemina o conhecimento de uma sociedade com 

relação a uma ampla gama de processos industriais, mecânicos e empresariais. 

Além de habilitar o homem de diversas maneiras, ela possibilita o processamento e 

o fluxo de informações dentro das organizações e entre elas (COOPER et al., 2003). 

Essa tecnologia de processamento de informações, dita tecnologia da 

informação (TI), proporciona interações entre os indivíduos e a disseminação 

eficiente de ideias e conteúdos na forma eletrônica de bits1. 

 O advento da Internet facilitou a distribuição de informações multimídia 

(imagens, vídeos e textos) e a interatividade entre as organizações e seus 

consumidores, mudando o modo de trabalho das empresas e como se comunicam 

interna e externamente. As mídias sociais – espaços eletrônicos de interação entre 

usuários – permitem que cada pessoa ou organização crie suas próprias redes de 

interação social com outros membros de uma rede. Alguns exemplos de mídias 

sociais são as enciclopédias, blogs, micro blogs, redes sociais, sites de avaliação, 

entre outros (MUNAR; JACOBSEN, 2014). 

Dentro das redes sociais mais utilizadas e eficientes do mercado, 

encontramos o Twitter, responsável por uma mudança no marketing online e na 

troca de informações. Essa ferramenta vem sendo explorada cada vez mais por 

empresas a fim de ter uma proximidade maior com seus clientes. Em alguns casos, 

o Twitter pode ser mais rápido que as mídias comuns, por exemplo, em 2008 no 

ataque em Mumbai, quando as informações sobre o caso foram disseminadas pelo 

serviço antes que nos jornais e televisões (COMM, 2009).  

Diante disso, o Twitter se torna uma ferramenta relevante no processo de 

interação entre usuários e empresas, mudando a comunicação entre eles. Uma das 

empresas que utiliza a rede social é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, 

comandado pela GRU Airport. No Twitter ela é conhecida como @gruairportsp. 

O presente trabalho visa identificar como a GRU Airport utiliza o Twitter na 

comunicação entre o aeroporto e seus usuários, por meio da análise de conteúdos 

baseada em Bardin (1977). Utilizamos um método qualitativo para verificar os tweets 

                                                           
1 Bit (simplificação para dígito binário, " Binary digit " em inglês) é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou 

transmitida, usada na Computação e na Teoria da Informação. Um bit pode assumir somente 2 valores: 0 ou 1, corte ou 
passagem de energia respectivamente. Fonte: Wikipédia, em https://pt.wikipedia.org/wiki/Bit, acesso em junho de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bit
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que faziam menção ao aeroporto e analisar a interação proporcionada pelo Twitter 

entre eles. 

Devido à importância da tecnologia para o turismo, e percebendo o aumento 

do uso das redes sociais como forma de relacionamento entre empresa e usuário, 

este trabalho torna-se relevante, principalmente, pela carência de literatura nacional 

acerca do tema. 

O Aeroporto Internacional de Guarulhos foi escolhido como objeto de estudo 

por ser um dos principais aeroportos do Brasil e o maior da América Latina, 

recebendo cerca de 3 milhões de passageiros por mês. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a interação pelo Twitter entre o 

aeroporto e seus usuários. A fim de alcançar o objetivo geral, foram traçados os 

seguintes objetivos específicos: identificar o papel da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) no turismo; compreender o uso das redes sociais como forma de 

comunicação; analisar a comunicação das empresas nas redes sociais; levantar os 

dados da comunicação entre o aeroporto e seus usuários no Twitter; organizar e 

avaliar os tweets2 entre aeroporto e usuário. 

Para coletar os dados, utilizamos o site twdocs.com que exportou, em arquivo 

formato xls (Microsoft Excel), todos os tweets do @gruairportsp (conta oficial do 

aeroporto no Twitter, por meio da qual os responsáveis no GRU Airport fazem suas 

publicações e se comunicam com seus clientes). Após a coleta, os dados foram 

analisados qualitativamente e organizados em categorias que ajudam na 

compreensão dos resultados. 

 Além dessa introdução, este trabalho está organizado em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo é definido o conceito de tecnologia da informação e 

comunicação; a relação da tecnologia com o turismo; um histórico dos avanços 

tecnológicos no turismo; a Internet e a World Wide Web; as mídias sociais e as 

redes sociais; e sobre o Twitter. 

O segundo capítulo trata da comunicação nas redes sociais, como as 

empresas se utilizam delas, quais as oportunidades e desafios enfrentados e o 

relacionamento entre empresa e cliente. 

Já o terceiro capítulo contextualiza o Aeroporto Internacional de Guarulhos, 

explica sua concessão e aborda a interação entre aeroporto e usuário. 

                                                           
2 Tweets são os comentários, de até 140 caracteres, postados no Twitter. 
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O quarto e último capítulo refere-se ao método da pesquisa, às técnicas para 

coleta de dados e a apresentação dos resultados obtidos, que foram categorizados 

para auxiliar uma maior compreensão das informações apreendidas. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais do trabalho, ressaltando 

as principais contribuições do estudo, dificuldades encontradas no processo de 

elaboração e sugestões para pesquisas futuras. 
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1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TURISMO 

 

A tecnologia está hoje presente em tudo o que fazemos, em casa, na escola, 

no trabalho e em nosso cotidiano. É notório que ela trouxe benefícios visíveis para a 

sociedade, como transformar atividades que antes demoravam dias, em segundos, 

por exemplo, como fazer uma ligação. A evolução desses mecanismos se reflete 

nos meios de transporte e na comunicação, como a invenção do avião, do navio, do 

telefone, do computador, entre outros. 

 

Acompanhando a revolução tecnológica dos anos 90 estão muitas novas 
oportunidades e desafios para a atividade turística. Por ser o turismo 
complexo e global, a informação é o seu elemento vital e a tecnologia 
tornou-se fundamental para que o setor opere de forma eficaz e competitiva 
(COOPER et al., 2003, p. 459). 

 

Segundo Pinto (2004), as tecnologias da informação são o resultado da 

fusão de três vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias 

eletrônicas. Elas são responsáveis por captar e armazenar os dados e as 

informações acumuladas da sociedade com sistemas de hardware, software e 

humanware, tais como os computadores, telefones, Internet, satélites, entre outros. 

A tecnologia da informação (TI.) é uma grande aliada do turismo, visto que é 

uma atividade complexa, multidisciplinar e que compreende uma gama de 

informações necessárias para o planejamento, implementação e divulgação do 

serviço turístico.   

Pelo fato do turismo ser um serviço e não um produto (ZEITHAML et al, 

2013), ele obedece algumas características como mostra a figura 1: Intangível - não 

pode ser “tocado” ou sentido, nem estocado, não possui teste antes da aquisição; 

Perecível – medir a oferta com a demanda é incerto, por isso ou o serviço é vendido 

na hora ou não é consumido e por fim perdido; Produção e consumo simultâneos – o 

serviço é produzido e consumido simultaneamente, tendo interação entre cliente e 

prestador de serviço; Heterogêneo – A satisfação do cliente e a qualidade do serviço 

dependem do prestador de serviço/ funcionário e do cliente que participa da 

produção. 
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Figura 1 – Comparação entre produtos e Serviços 

  
Fonte: Parasuraman et al, (1985 apud ZEITHAML et al, 2013) 

 
Tais características são marcantes para o turismo, visto que muitas vezes o 

consumidor tem que comprar o produto antes mesmo de vê-lo ou senti-lo. Por isso, 

o consumidor depende de descrições e relatos fornecidos por pessoas que já o 

compraram ou pelo próprio funcionário que está a vender. Essas informações 

necessitam ser precisas e corretas, do contrário o consumidor pode não se sentir 

atraído ou até criar expectativas negativas ou positivas quanto ao produto. 

Podemos concluir então que a TI é importante para que haja um processo 

de compra e venda efetivos no turismo, o tornando mais eficiente. De acordo com 

Cooper et al. (2003), as tecnologias da informação são centrais para a demanda do 

turismo, já que requerem geração, coleta, processamento, aplicação e comunicação 

da informação para as operações.  

 

1.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

A comunicação é uma necessidade para o ser humano desde a Antiguidade. 

Ser capaz de trocar informações, se expressar e registrar momentos são razões que 

vêm evoluindo as formas de comunicação utilizadas. A tecnologia aliada à 

comunicação permite que ela seja transmitida de maneira mais rápida e eficiente, 

facilitando áreas cotidianas como na educação, nas empresas e nas casas. 

Como pode ser visto na figura 2, existem vários conceitos de tecnologia da 

informação e comunicação (TIC). 
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Figura 2 – Conceitos de TIC 

 
Fonte: Buhalis (2003 apud BIZ 2009) 

 
Tal como observado na figura 2, as TICs englobam soluções e melhorias 

nas áreas de tecnologia e telecomunicação, não sendo apenas definidas como bens 

físicos, por exemplo, computador, softwares e hardwares, mas também como 

fomentadora da transmissão e processamento da informação, aprimorando 

processos organizacionais, diminuindo custos e simplificando a comunicação. 

 

Figura 3 - Impacto da TIC e seus valores 

 

Fonte: Werthner; Klein (1999) apud Biz (2009) 
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As TICs trazem benefícios e valores agregados para o setor do turismo, 

contribuindo para seu consumidor, de forma que ele tenha disponível diversas 

informações dos serviços, seus fornecedores e concorrentes, podendo até fazer 

comparações de valores e serviços oferecidos. Na figura 3 estão listados os valores 

agregados para cada impacto da TIC. 

Resumindo, tanto a empresa como o consumidor possuem vantagens com 

as tecnologias da informação e comunicação, de modo que os processos sejam 

mais eficientes na hora de escolher seu destino, hospedagem, passagem e 

atrativos, diminuindo filas, incertezas e aumentando a segurança. 

 

1.2 TECNOLOGIA NO TURISMO: VERTENTES 

 

O surgimento das novas tecnologias se deu nas sociedades pós-modernas 

ou pós-industriais, revolucionando o modo de ofertar e de comunicação. No turismo 

o avanço tecnológico no transporte e na comunicação foi essencial para a 

intensificação da atividade, pois possibilitou maior interação entre os destinos e seus 

consumidores, implicando diretamente no deslocamento – peça chave para o 

turismo. 

 

O setor do turismo é um grande incorporador de tecnologia, nos seus 
diversos segmentos, e o seu crescimento sempre depende da capacidade 
de inovação e do uso da tecnologia para melhoria da gestão, 
desenvolvimento de novos produtos, aperfeiçoamento da comunicação, 
otimização das experiências de viagens e personalização do atendimento 
(GUIMARÃES; BORGES, 2008, p.10). 

 

Nos anos 1970 surgem as redes computadorizadas e os sistemas 

eletrônicos de distribuição, que promovem mudanças significativas no turismo, como 

um sistema de reservas hoteleiro que funciona como um banco de dados dos 

clientes e do estabelecimento, melhorando seu estoque e possibilidade de 

gerenciamento de recursos. Já nos anos 1980, as companhias aéreas 

revolucionaram estes sistemas, operando em tempo real o sistema de reservas de 

passagens aéreas e de hotéis, mantendo conexões com os intermediários (agências 

de viagem e operadoras). Na década de 1990, essa tecnologia seria, em grande 

parte, eclipsada pelo advento da rede mundial de computadores, popularmente 

conhecida como Internet (ANJOS et al., 2006). 
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1.2.1 A Internet e a World Wide Web 

 

A World Wide Web (WWW) é um sistema com padrões aceitos 

internacionalmente para armazenar, recuperar, formatar e apresentar informações 

(ANJOS et al, 2006). Ela permite que o comerciante distribua informações por meio 

de imagens, textos e vídeos e também que o consumidor pesquise e tenha acesso a 

informações que antes só eram possíveis por meio de guias ou agentes de viagens. 

Ela revolucionou a maneira como as empresas lidam com seus clientes e 

comercializam seus produtos.  

 

A Internet está transformando a prática das empresas em sua relação com 
fornecedores e compradores, em sua administração, em seu processo de 
produção e em sua cooperação com outras firmas, em seu financiamento e 
na avaliação de ações em mercados financeiros. Os usos adequados da 
Internet tornaram-se uma fonte decisiva de produtividade e competitividade 
para negócios do tipo (CASTELLS, 2003, p.56). 

 
Os destinos também mudaram suas práticas em relação aos seus 

fornecedores e compradores, devido ao maior alcance que a Internet proporcionou.  

Por exemplo, os destinos mais distantes, como os internacionais, puderam aprimorar 

seu marketing e a comunicação com outros destinos emissores de turistas, não 

havendo mais as diferenças publicitárias e comunicacionais entre empresas de 

pequeno, médio e grande porte. 

A seguir algumas mudanças provocadas pelas novas tecnologias nos seis 

principais setores do turismo evidenciadas por Guimarães e Borges (2008): 

 Agências de viagens: No início, as agências de viagens ficaram 

receosas em relação ao advento da Internet, pois ela trazia o 

processo de desintermediação, no qual o consumidor final tinha 

contato direto com o fornecedor, não necessitando mais das agências 

de viagens. Porém, a Internet disponibiliza uma gama de informações 

que nem sempre são confiáveis e seguras, como a das agências de 

viagens. Por exemplo, quando uma pessoa adquire um pacote pela 

Internet e durante sua viagem tem algum problema, a segurança em 

contar com um profissional experiente, transmite maior confiança ao 

consumidor final. Já a Internet nem sempre consegue atender a essa 

necessidade. 
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 Eventos: Num primeiro momento os eventos ganharam uma 

possibilidade maior de divulgação e comunicação com seus públicos-

alvo. Com o avanço dos mecanismos já é possível que eventos sejam 

transmitidos ao vivo via WWW, e ainda que as pessoas façam suas 

inscrições e paguem pelo ingresso em qualquer lugar do mundo. 

 Meios de Hospedagem: Os meios de hospedagem têm ampla gama 

de possibilidades com a Internet. Além de uma divulgação mais 

detalhada via vídeos e fotos das habitações, de como chegar, o que 

fazer na cidade e áreas de lazer, é possível oferecer um sistema mais 

sofisticado de reservas, check–in e até serviço de quarto online, 

podendo prever taxas de ocupação e até tarifas praticadas em 

períodos de sazonalidade. 

 Atrações turísticas: Os atrativos turísticos se beneficiam da Internet 

por meio da venda antecipada de ingressos, reserva de horários, 

divulgação e até mesmo tour interativo pelo atrativo, por exemplo, 

museus e suas exposições. Há também a utilização de realidade 

aumentada, que possibilita ao visitante uma experiência mais 

sensorial. 

 Restaurantes: Os restaurantes já incorporaram a tecnologia no seu 

operacional, com sistemas que ligam os setores dentro do 

restaurante, como o pedido feito com o garçom na mesa já sair para a 

copa e a cozinha, agilizando o processo, promovendo mais satisfação 

no cliente e evitando que erros sejam cometidos por comunicação 

ineficiente. Além da forma de pagamento que já pode ser feita por 

meios eletrônicos, a cozinha também se beneficia com recursos 

tecnológicos que ajudam no preparo das refeições. Outro ponto 

utilizado é a divulgação e espaço para os clientes avaliarem os 

pratos, ambientes e funcionários, tendo um feedback instantâneo. 

 Transporte aéreo: O transporte aéreo foi o primeiro a utilizar o sistema 

integrado de reservas. O processo de compra, venda e emissão de 

bilhetes também foi intensificado por meio de localizadores, check-in 

online e tickets eletrônicos. Com o novo sistema de reservas, as 

companhias podem gerir e planejar melhor a política de tarifas, 

prevendo ocupação e dias com maior procura. Algumas empresas 
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também disponibilizam serviços de tecnologia dentro da aeronave, 

oferecendo programação de televisão ao vivo, jogos, filmes, músicas 

e Internet Wifi como cortesia aos passageiros. 

 

A solução para os segmentos no turismo é sempre acompanhar os avanços 

tecnológicos, e evoluir com eles, assim, não serão substituídos pelo mundo virtual e 

suas novas tecnologias. 

 

O turismo e a Internet são parceiros ideais. Os consumidores, ao 
planejarem uma viagem a um novo destino, enfrentam o problema de 
realizar uma compra cara sem que possam ver o produto. A Internet fornece 
acesso imediato a informações relevantes sobre os destinos em todo o 
mundo, com maior variedade e profundidade do que era possível antes, e 
permite fazer reservas de forma rápida e fácil. (OMT, 2003, p.15). 

 

O Estudo da Demanda Internacional, encomendado pelo Ministério do 

Turismo (2014), revela que a principal fonte de informação do turista é a Internet 

(42,5%), seguido por amigos e parentes (28,1%), viagem corporativa (15,8%), 

agência de viagens (6,1%), entre outros. O estudo indica que o uso da Internet está 

em constante crescimento, ganhando espaço no turismo com um aumento de 5,5% 

do ano de 2013 para o de 2014. 

Com isso, concluímos que a Internet tem um papel essencial na divulgação 

e comunicação entre turistas e fornecedores da área, fazendo com que as empresas 

de turismo prestem mais atenção às novas tecnologias e tendências do mercado. 

 

1.3 MÍDIAS SOCIAIS E REDES SOCIAIS 

 

O turismo é uma atividade que requer gestão das informações, por isso seus 

consumidores buscam-nas em diversos mecanismos, procurando as mais confiáveis 

e concretas sobre os serviços e destinos. O aumento do alcance da Internet nas 

residências e o crescimento das redes sociais vêm mudando o modo como o turismo 

opera no mercado. 

O Brasil é um país de grandes números em relação à Internet, se 

comparado aos vizinhos da América Latina. É o que mostra uma pesquisa realizada 

pela ComScore (2014), na qual o país ocupa a 5ª posição no ranking de audiência 

mundial, com 68,1 milhões de visitantes. Além disso, os brasileiros passam 29,7 
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horas por mês online (apenas computadores) – mais do que a média da América 

Latina (21,9 horas/mês). 

O tempo gasto nas redes sociais vem crescendo significativamente, sendo a 

América Latina a região com a maior média de horas por visitante: 8,13 horas. Para 

critérios de comparação a Europa possui uma média de 7,41 horas por visitante. 

 Ciribeli e Paiva (2011) observam que as redes sociais existem em todos os 

lugares e podem ser formadas por pessoas ou organizações que partilham valores e 

objetivos em comuns. Mídias sociais e redes sociais se diferem, mesmo estando no 

mesmo universo. Mídia social é um meio que determinada rede social utiliza para se 

comunicar.  

Linda Perry (2013) criou uma linha do tempo que mostra as plataformas de 

mídias sociais estabelecidas e seus respectivos anos de criação. Podemos observar 

na figura 4 que os anos com mais plataformas lançadas foram 2004 e 2006, sendo 

que o Facebook foi lançado em 2004 para um público limitado e apenas em 2006 

para o grande público.  

 

Figura 4 - Linha do tempo das mídias sociais  

 

Fonte: Perry (2013) 

 

Brian Solis (2013), especialista em relações públicas criou o Prisma da 

Conversação (figura 5), infográfico que mapeia as mídias sociais mais promissoras, 

apontando as redes digitais que são boas para ouvir os usuários (Listening), as 

fontes de aprendizado (Learning) e as plataformas para as marcas se adaptarem 

aos seus públicos (Adapting). 
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Figura 5: Prisma da Conversação  

 

Fonte: Solis, 2013 

 

Como pode ser observado na figura 5, existem diversos tipos de mídias 

sociais, e o que a maioria delas tem em comum é o fato de todas permitirem que o 

usuário crie suas próprias redes de interação social com outros usuários, com 

interesses em comum. 

 

A mídia social pode ter diferentes formas. Alguns tipos populares são as 
enciclopédias (ex. Wikitravel), blogs (ex. Travelblog) e micro blogs (ex. 
Twitter), sites de redes sociais (ex. Facebook), sites de compartilhamento de 
mídias (ex. Flickr, Youtube), sites de avaliação (ex. Tripadvisor) e sites de 
votação (ex. Digg). Esses tipos se diferem em níveis de interatividade 
social, estrutura temporal, alcance da comunicação, bem como níveis de 
hierarquia e controle estabelecidos pelos administradores dos sites. 
(MUNAR; JACOBSEN, 2014) 

 

Kietzmann et al. (2011) usam a analogia do favo de mel para analisar os 

sete blocos de funcionalidades da mídia social, são elas: Identidade, Conversação, 

Compartilhamento, Presença, Relacionamentos, Reputação e Grupos. Cada bloco 

nos permite analisar as experiências dos usuários nas mídias sociais (figura 6); e as 
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suas implicações para as empresas (figura 7). Esses favos não são mutualmente 

exclusivos e nem estão todos presentes juntos nas mídias sociais. Resumidamente, 

cada função compreende: 

 Identidade: São os dados que os usuários se permitem preencher 

sobre eles mesmos nos sites, como nome, gênero, idade, localização 

e profissão. Os dados variam de acordo com o que a mídia social 

solicita, podendo se identificar com um apelido, link ou o nome 

completo; 

 Conversação: Representa como os usuários se comunicam com 

outros dentro da mídia social. Essas conversas podem acontecer por 

vários motivos, seja com fim de relacionamentos, amizade, trabalho, 

causas sociais, religião etc. Os próprios sites facilitam essa 

comunicação com chats para grupos ou conexões que o usuário faz;.  

 Compartilhamento: Representa o que o usuário troca, distribui e 

recebe de conteúdos. O termo “social” já implica na ideia de troca 

entre pessoas. Cada mídia social tem seu propósito de 

compartilhamento, por exemplo, fotos no Flickr, música independente 

no MySpace e carreiras no LinkedIn; 

 Presença: Representa quais informações sobre outros usuários  

estão disponíveis, como localização virtual e/ou real, status 

(“disponível”, “ausente”, “ocupado” ). O Foursquare, por exemplo, 

permite que as pessoas façam check-in nos locais cadastrados, e 

seus usuários conseguem ver no mapa, a localização exata da 

pessoa. Outras plataformas já permitem que o usuário encontre 

pessoas conectadas perto dele; 

 Relacionamentos: Representa como os usuários podem se relacionar 

com outros, ou seja, dois ou mais usuários podem ter alguma forma 

de associação entre si que os conduza a conversar, partilhar objetos, 

se encontrar ou apenas se tornar amigos ou fã. Consequentemente, 

essas relações definem o que e como eles podem compartilhar 

conteúdo e informações entre si; 

 Reputação: É a medida que os usuários podem se identificar e 

identificar a posição dos outros. Pode ter diferentes significados 

dependendo da plataforma, mas na maioria dos casos é uma 
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questão de confiança no usuário. Por exemplo, o YouTube pode 

analisar a reputação pelo número de visualizações, botão “gostei” ou 

“não gostei”; 

 Grupos: Representa as comunidades e subcomunidades que os 

usuários podem formar. Quanto mais “social” a rede é, mais 

seguidores, amigos e contatos ela terá.  

 

Figuras 6 e 7- Os favos de mel da mídia social: Funcionalidade da mídia social (6) e Implicação das 

funcionalidades (7) 

 

Fonte: Kietzmann et al., 2011 

 
Quadro 1 – Tradução dos favos de mel das figuras 6 e 7 

Célula do Favo Funcionalidade Implicação 

Presença (Presence) Saber que outros usuários 
estão disponíveis. 

Gerenciamento da 
realidade, intimidade e 
imediatismo do contato 

Compartilhamento 
(Sharing) 

O conteúdo que os usuários 
trocam, distribuem e 
recebem. 

Sistema de gerenciamento 
de conteúdo e gráfico 
social. 

Conversação 
(Conversations) 

Comunicação com outros 
usuários. 

Velocidade da 
conversação e os riscos 
de se começar e se juntar 

Grupos (Groups) Como os usuários estão 
divididos e a formação de 
comunidades. 

Regras e protocolos de 
membros. 

Reputação (Reputation) Saber a posição social e o 
conteúdo de outros usuários. 

Monitorar a força, paixão, 
sentimento e o alcance 
dos usuários e das 
marcas. 
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(Continuação) 

Relacionamentos 
(Relationships) 

Como o usuário se relaciona 
com outros. 

Gerenciamento das 
propriedades estruturais e 
de fluxo numa rede de 
relacionamentos. 

Identidade (Identity) Como os usuários se 
descrevem. 

Controle de privacidade 
de dados e ferramentas 
de autopromoção. 

Fonte: Autoria própria 

 

Uma pesquisa realizada pela Statista (2015) durante o mês de julho de 

2015, apresentada na figura 8, revelou as 5 redes sociais mais populares no Brasil 

baseada no número de visitantes. Durante o mês, o Facebook teve 63,324 milhões 

de visitantes, seguido pelo LinkedIn com 9,66 milhões, Google Plus com 8,88 

milhões, Twitter com 7,72 milhões e o Tumblr com 5,67 milhões de visitantes.  

 
Figura 8 - As 5 redes sociais mais populares no Brasil 

 

Fonte: Statista (2015) 

 

Com isso, podemos afirmar que o Brasil é um país potencial no uso das 

redes sociais, dedicando muito tempo por dia nelas, mudando a maneira como as 

empresas e seus usuários se relacionam, aproximando-os cada vez mais no 

processo de pré compra, compra efetiva e pós compra. Além disso, tanto as 

empresas como os usuários devem escolher qual a melhor mídia social para investir 

seu tempo, baseado nos seus objetivos e funcionalidades de cada mídia. 
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1.4 Twitter 

 

Como visto na seção anterior, o Twitter é uma das redes sociais mais 

populares do Brasil. Um micro blog que tem a mesma função que um blog, exceto 

pelo conteúdo que é reduzido: blogs são sites que permitem que os “blogueiros” se 

mantenham ativos, compartilhem experiências pessoais e ideias em uma área 

específica, e interage com leitores por meio de posts e comentários (SOTIRIADIS; 

VAN ZYL, 2013). No caso do Twitter, a informação está contida em no máximo 140 

caracteres.  

O micro blog foi fundado em março de 2006 por Jack Dorsey, Evan Willians 

e Biz Stone, sendo ideia do Dorsey. Seu conceito partiu do envio de mensagens 

curtas através do celular, como um Short Message Service (SMS) – por isso a 

limitação de caracteres em 140. (SMAAL, 2010). 

Barefoot e Szabo (2010 apud Thomaz 2011, p.55) “apresentam que o Twitter 

é o serviço ao qual se recorre para atualizações instantâneas do mundo real na web, 

pois os usuários podem publicar as atualizações de diversos canais, incluindo 

mensagens de texto em telefones celulares, permitindo assim a transmissão de 

acontecimentos e informações em tempo real”. 

 
Jovens e adultos estão cada vez mais conectados às redes sociais online. 
Dentre os fatores que levam usuários a se cadastrarem, podem ser citados: 
entretenimento, facilidade em se comunicar e acessibilidade à informação. 
Entre os jovens, a rede social é mais utilizada do que o e-mail e essa é uma 
tendência também para as outras faixas etárias (CIRIBELI; PAIVA, 2011, 
p.59). 

 
Por ser uma plataforma gratuita, qualquer pessoa pode disponibilizar 

informações individuais ou corporativas, personalizar seu perfil com fotos, cores e 

informações como localização e descrição. Por afinidades pessoais e/ou 

profissionais, os usuários do perfil do Twitter também podem seguir (following) 

qualquer pessoa, empresa ou organização, ou seja, quando estas pessoas ou 

organizações “tuitarem” em seus respectivos perfis, as mensagens aparecerão para 

todos os seguidores daquele perfil e além de seguir e ser seguido, os usuários 

podem também interagir através da utilização das ferramentas responder (reply) ou 

reencaminhar (retweets). (CRUZ; VELOZO; SOARES, 2011) 

Como elencado na figura 9, o Twitter é a terceira rede social no ranking 

brasileiro, com 11,375 milhões de visitantes. De acordo com a pesquisa feita em 
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2014, pela ComScore. Com isso, podemos perceber que o micro blog tem grande 

influencia sobre os brasileiros. 

 

Figura 9 - Gráfico do total de visitantes únicos nas redes sociais no Brasil (em milhões) 

 
Fonte: ComScore (2014) 

 

O Twitter vem sendo utilizado por celebridades, políticos, empresas e 

pessoas comuns para publicidade, troca de informações etc. Além desses, 

“blogueiros” e portais de notícias já estão no Twitter, “assumindo uma nova forma de 

se fazer jornalismo na rede, transmitindo conteúdo rápido e fragmentado”, mudando 

o modo como a plataforma é usada: antes apenas como um micro blog pessoal, 

agora como forma de publicidade e notícias (TELLAROLI, 2010). 

Dessa maneira, as empresas estão utilizando cada vez mais as redes 

sociais, incluindo o Twitter, como forma de comunicação com o cliente, publicidade e 

propaganda, relacionamento com o cliente, atualizações e jornalismo. 
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2. COMUNICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS 

 

“Comunicação é uma das formas pelas quais os homens se relacionam 

entre si. É a forma de interação humana realizada através do uso de signos.” 

(BORDENAVE, 1993, p. 12) 

Conforme o pensamento administrativo se adapta às necessidades das 

organizações, a comunicação ganha importância dentre as variáveis 

organizacionais. Para Prahalad e Ramaswamy (2004 apud Formanski et al. 2013): 

 

essa mudança na comunicação organizacional decorreu da transformação 
do papel do cliente – de isolado para conectado, de desinformado para 
informado, de passivo para ativo – alterando a forma de comunicação, que 
antes era unilateral (da empresa para o cliente) para uma comunicação na 
qual o cliente também pode comunicar-se com a empresa (PRAHALAD; 
RAMASWAMY, 2004 apud FORMANSKI et al., 2013, p. 85). 

 
Com o avanço da comunicação, as interações entre os clientes e as 

empresas se tornam mais próximas nos grupos sociais. E esses grupos formam as 

redes sociais, um espaço de trocas e de interações sociais (BOYD; ELLISON, 2007 

apud ROCHA et al. 2013), e um conjunto de atores e suas conexões (DEGENNE; 

FORSÉ, 1999 apud ROCHA et al 2013).  

Assim, as organizações começam a buscar maneiras de se comunicar com 

mais eficiência e menos custos e com a ajuda da tecnologia as mídias sociais se 

tornam uma opção econômica. 

Segundo Bordenave (1993), os objetivos gerais da tecnologia dos meios de 

comunicação são diversos e a cada dia mais ambiciosos: 

 Multiplicar o número de pessoas que podem ser atingidas pela 

mensagem; 

 Aumentar o número de mensagens diferentes que podem ser 

distribuídos de uma só vez; 

 Aumentar a velocidade de difusão da mensagem; 

 Incrementar a fidelidade da transmissão; 

 Tornar possível a recepção da mensagem através de vários órgãos 

sensoriais; 

 Permitir a realimentação e dialogo; 

 Possibilitar a retenção de mensagens para sua distribuição oportuna. 
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Com isso, podemos perceber que a tecnologia aumentou os horizontes da 

comunicação, abrindo um leque de oportunidades para as empresas e diminuindo a 

distancia entre consumidor e empresa. Resta saber se elas estão as utilizando de 

forma eficiente e as aproveitando. 

 

2.1 REDES SOCIAIS NAS EMPRESAS 

 

Em 2010, uma pesquisa realizada pelo Instituto Gartner mostrou que 70% da 

população dos países desenvolvidos passarão dez vezes mais tempo por dia 

interagindo com pessoas no mundo virtual do que no mundo físico. E 80% dos 

indivíduos conectados à Internet participarão – consciente ou inconscientemente – 

de algum tipo de atividade inteligente, coletiva e em rede. (GUIMARÃES; BORGES, 

2008) 

Para as empresas, a presença em uma ou mais redes sociais apresenta 
claras oportunidades na comunicação com o seu mercado-alvo. No entanto, 
surgem desafios acrescidos que anteriormente, na comunicação através de 
meios tradicionais nomeadamente revistas ou flyers, não se verificavam 
(OLIVEIRA, 2015, p.9). 

 
As empresas começaram a ver nas redes sociais uma oportunidade para 

promover seus produtos e serviços, alterando o processo de comunicação com o 

cliente, tornando-o bidirecional (comunicação mútua entre empresa e cliente) ao 

invés de unidirecional (apenas comunicação de empresa para cliente). 

Tal mudança pode ser encarada como uma oportunidade ou um desafio, 

pois ao mesmo tempo que as redes sociais aproximam o cliente em tempo real, 

permitindo que a empresa conheça suas necessidades e desejos, elas criam um 

desafio para seus líderes que precisam pensar em formas para transformá-las em 

algo rentável à marca (KAPLAN et al., 2010). 

Segundo Recuero (2009), existem quatro valores básicos relacionados ao 

uso das redes sociais pelas empresas:  

a) Visibilidade: as redes sociais permitem que os usuários estejam 

conectados com suas empresas o tempo todo, aumentando a visibilidade, troca de 

informações e conexão entre eles. 

b) Reputação: um dos principais valores desenvolvidos nas redes sociais. É 

compreendida como a percepção que o outro tem sobre um individuo ou empresa, 
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baseado na conexão e troca de informações entre eles, causando uma impressão 

positiva ou negativa.  

c) Popularidade: está ligada à audiência de uma empresa ou a um indivíduo 

na rede social. Quanto mais pessoas conectadas a uma empresa, mais capacidade 

de influência esta tem sobre suas conexões, por exemplo. No Twitter, a 

popularidade é medida pelo número de seguidores que um usuário possui. 

d) Autoridade: medida efetiva de influência de um usuário na rede social, 

juntamente com a percepção que os demais têm sobre ele. No Twitter há uma 

capacidade grande de desenvolver sua autoridade na rede. Ela pode ser medida 

pela sua capacidade de gerar conversações a partir daquilo que diz, e não somente 

pela quantidade de menções que ele recebe de outros usuários. Também poderia 

ser medida pela quantidade de seguidores. Assim, a autoridade não pode ser 

medida com apenas uma variável, mas sim pela relação entre elas.  

Uma das principais características dessa comunicação nas redes sociais é a 

rapidez com que as informações se espalham, sendo vista como oportunidade ou 

desafio, alcançando grandes proporções sem muito esforço. (ROCHA et al., 2013) 

Segundo Kaplan (2010), tudo gira em torno das mídias sociais atualmente. 

Alguns mestres das indústrias reivindicam que se alguma pessoa não está inserido 

ativamente no Facebook, YouTube e Second Life, esta pessoa não faz parte do 

ciberespaço. As mídias sociais permitem que as empresas interajam com seus 

consumidores finais em tempo real e instantaneamente, com custos baixos e altos 

níveis de eficiência se comparados aos meios de comunicação tradicionais, se 

tornando uma ferramenta importante não somente nas grandes empresas, mas nas 

médias e pequenas organizações.  

Comm (2009) analisa uma pesquisa feita por Bill Tancer que observou 

dados sobre o perfil do usuário no Twitter. Dentre as descobertas, mais de 14% dos 

visitantes da rede social são por Tancer denominado, do tipo “Carreira Estável” – 

“uma coleção de solteiros jovens, etnicamente diversos, que vivem em grandes 

metrópoles”. Outros 12% são “Jovens Cosmopolitas” – acima de quarenta anos e 

com rendimentos familiares superiores a 250 mil dólares por ano. Concluindo que a 

rede não é usada apenas por jovens como um SMS, mas também por pessoas mais 

velhas e profissionais, sendo um quarto dos usuários com alto rendimento 

econômico. Informação essa muito importante para os profissionais de marketing 

das empresas, que podem ver um potencial público-alvo com dinheiro para gastar. 
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2.1.1 Oportunidades e desafios 

 

Como visto anteriormente, as redes sociais trazem oportunidades e desafios 

para as empresas que escolhem fazer uso delas, seja pela propaganda, pelo 

marketing de relacionamento com o cliente ou pela reputação da marca.  

Um estudo feito pela Deloitte (2010) apud Oliveira (2015) mostrou algumas 

oportunidades oferecidas pela rede, como redução dos custos com a aquisição de 

novos clientes, e a utilização enquanto meio de suporte técnico e de apoio ao 

cliente, dada a possibilidade de comunicação em tempo real, aumentando as 

probabilidades de fidelizar clientes e também melhorar a imagem institucional. Além 

disso, as empresas podem utilizar informações extraídas da plataforma sobre seus 

clientes, utilizando-as para fins promocionais, para saber o conteúdo a ser produzido 

adaptado às necessidades do mercado-alvo, para introduzir inovações nos seus 

produtos ou serviços, e para diferenciá-las num mercado cada vez mais competitivo.  

No caso do Twitter, o custo de utilização da rede é zero, visto que é uma 

plataforma gratuita, apenas precisando estar conectado com a Internet. Contudo, o 

uso da rede de um modo mais profissional requer investimento financeiro por parte a 

empresa. A plataforma já possui opções exclusivas para empresas como o Twitter 

Business que oferece a oportunidade de anúncio com o Twitter Ads, podendo criar 

campanhas baseadas em objetivos, analisar o desempenho da conta, segmentar e 

direcionar as postagens para um determinado público-alvo (TWITTER, 2016). 

Por outro lado, as empresas enfrentam desafios proporcionados pelas redes 

sociais. Um deles é a dificuldade em controlar o que é publicado sobre ela quanto ao 

que é ofertado ou seus serviços. Uma vez que o consumidor pode replicar as 

informações na rede baseado em suas opiniões e experiências, sendo comentários 

positivos ou negativos, pode influenciar na decisão de compra de outros 

consumidores. Para isso é necessário que a empresa monitore constantemente 

suas redes sociais, a fim de resolver com rapidez e agilidade os problemas 

relatados, minimizando os riscos envolvendo a reputação da sua marca (OLIVEIRA, 

2015). 

Oliveira (2015) ainda diz que embora muitas empresas estejam conscientes 

das potencialidades das redes sociais para seus negócios, muitas ainda têm receio 

em adotá-las, sendo por falta de recursos como também em virtude das opiniões 

negativas sobre as plataformas.  
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De acordo com um estudo publicado em 2013 pela European Commission, 

foram listadas algumas barreiras para o não uso das redes sociais pelas empresas: 

 Controle das informações publicadas: devido ao compartilhamento de 

informações pelos clientes, podendo sair do controle das empresas; 

 Uso dentro do ambiente de trabalho: preocupação com relação ao 

colaborador utilizar as redes sociais durante o horário de trabalho, 

diminuindo a produtividade; 

 Recursos Humanos: custos relacionados aos recursos humanos 

especializados em marketing online; 

 Privacidade e políticas online: a apreensão com relação à privacidade e 

os direitos do autor online.  

Podemos então concluir que apesar dessas barreiras enfrentadas pelas 

empresas, o ganho e os benefícios envolvendo o uso das redes sociais são maiores 

do que os desafios. Porém, é preciso entender o seu papel dentro da rede e traçar 

estratégias necessárias para alcançar seus objetivos, sempre mantendo um 

relacionamento com o cliente, de maneira a minimizar os riscos de reputação da 

marca.  

 

2.2 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE NAS REDES SOCIAIS 

 

O conceito de marketing de relacionamento existe desde que as trocas 

comerciais passaram a ocorrer de maneira organizada (SHETH; PARVATIYAR, 

1995 apud NAKAGAWA; GOUVÊA, 2006), dando início a pesquisas na década de 

80 e ganhando força a partir da década de 90, quando as empresas começaram a 

perceber que manter um cliente era mais barato e mais lucrativo do que conquistar 

um novo cliente. Paralelamente ocorreram avanços na tecnologia da informação que 

permitiram desenvolver novas formas de relacionamento interno e externo. 

Principalmente com a criação da Internet, trazendo novas configurações às 

empresas, com consequências ainda incompreendidas, uma vez que a Internet está 

em constante evolução, seja na sua capacidade de transmissão, na sua taxa de 

penetração ou na sua forma de acesso, implicando no marketing de relacionamento. 

(NAKAGAWA; GOUVÊA, 2006) 

Stone e Woodcock (1998 apud Reis; Zucco; Dambrós, 2009) afirmam que 

marketing de relacionamento envolve o uso das ferramentas de marketing já 
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existentes, porém direcionadas à identificação individual e nominal dos clientes, a 

criação de um relacionamento entre a empresa e os clientes, e a administração 

desse relacionamento em benefício de ambos. 

O marketing de relacionamento se utiliza de diversas ferramentas para se 

comunicar com o consumidor. Atualmente, “os computadores e softwares de 

database (base de dados) marketing viabilizam o tratamento individualizado, através 

do estabelecimento dos bancos de dados e preferências do consumidor, 

favorecendo o Gerenciamento do Relacionamento com o Consumidor (CRM)”. 

(REIS; ZUCCO; DAMBRÓS, 2009) 

 

Mais que a utilização de ferramentas tecnológicas para gestão das 
informações sobre os clientes, o CRM é um conceito pautado em três 
pilares: Cultura Organizacional, Processos e Tecnologia. A experiência em 
consultorias e pesquisas recentes indica que projetos de CRM têm mais 
chances de prosperar quando partem e contam com o apoio da alta 
administração, pois envolve todo o aspecto cultural e de processos da 
empresa. (JANSEN; CAIXETA, 2012, p.10) 

 
Para que o CRM seja efetivo dentro da empresa, esta tem que saber quais 

são suas necessidades e objetivos quanto ao relacionamento com o cliente e sua 

fidelização. Zenone (2007) explica que o CRM sempre vai ser caro quando a 

solução tecnológica vier posterior ao processo. Fundamentalmente é preciso estudar 

as necessidades dos clientes, elaborar uma estratégia de atendimento e, baseado 

nisso, analisar soluções que farão com que esses processos funcionem. 

A gestão do relacionamento com o cliente ganha importância na medida que 

o cliente se torna peça essencial para as vendas e consequentemente para os 

lucros da empresa. Com isso, a concorrência entre as empresas se torna acirrada, 

fazendo com que elas tracem estratégias para o relacionamento a curto e longo 

prazos com seus clientes.  

Carneiro, Simões e Filipe (2013) argumentam que o processo de marketing 

relacional deve ser iniciado com o cliente, a identificação das suas necessidades, a 

definição dos serviços prestados e agregados, e a procura da melhor relação 

custo/benefício. Deve-se sempre prezar pela confiança, credibilidade e a sensação 

de segurança transmitida pela organização para fidelização de seus clientes.  

Pesquisa realizada pelo Technical Assistance Research Program (TARP) 

apontou que 27% dos clientes não reclamam de uma má experiência de 

atendimento (se calam); 91% dos reclamantes não voltam mais. Falam/comentam os 
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problemas de atendimento com 9 a 10 pessoas; 13% falarão dos problemas para 20 

ou mais pessoas; 82% a 95% voltarão se as reclamações forem resolvidas; e 17% 

dos clientes aceitam pagar mais pelo bom atendimento (JANSEN; CAIXETA, 2012). 

Por isso, é preciso traçar estratégias a fim de conhecer bem esse cliente e ganhar 

sua confiança, criando uma relação de troca de informações rápidas e resolvendo o 

problema com eficiência. 

Como visto no início desta seção, o marketing de relacionamento ganha uma 

nova configuração com o advento da Internet e posteriormente com a criação das 

redes sociais. Neste contexto as empresas precisam desenvolver estratégias para 

manter um Marketing de Relacionamento ativo e bem-sucedido. 

Pesquisa feita por Lager (2009) apud Formanski et al. (2013) destaca duas 

maneiras como as organizações podem usar as redes sociais para tornarem-se mais 

produtivas, recebendo ideias dos clientes e participando das conversas informais 

com eles, fazendo assim com que o cliente tenha uma percepção de relacionamento 

mais personalizado - se sentindo importante para aquela organização. Lager (2009) 

ainda destaca oito benefícios de se utilizar as redes sociais: 

 Estabelecer credibilidade; 

 Prospectar vendas; 

 Estar próximo aos clientes; 

 Participar de comunidades; 

 Colaborar com a equipe de vendas; 

 Fornecer referências aos clientes; 

 Construir a reputação online; 

 Assegurar a satisfação dos clientes com o suporte pós-venda. 

 

Dong-Hun (2010) desenvolve três pontos para que a empresa tenha sucesso 

nas redes sociais, são eles: não tratar a rede como um simples canal de marketing e 

sim uma plataforma para se criar um relacionamento maduro com o cliente, 

encorajando-o a comentar voluntariamente sobre a empresa, enfatizando o seu lado 

positivo; ter em mente as palavras-chave “diversão”, “sinceridade” e “resposta 

rápida”, tendo cuidado com o tom que eles utilizam para entregar o conteúdo. Tomar 

cuidado com o autoelogio – as pessoas não se impressionam e acham as empresas 

que o fazem são muito individualistas; o último ponto se trata de criar uma estratégia 

de distribuição de mídias, uma vez que as mídias sociais não são uma alternativa e 
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sim um complemento a outros meios já utilizados de marketing. Assim, cada meio 

tem seu objetivo, público e estratégias adaptadas. 

Além disso, Dong-Hun (2010) também afirma que as mídias sociais 

distribuem informações mais rápidas que o tradicional “boca-a-boca”. Um estudo 

feito pelo Forrester Research em 2010 (apud Dong-Hun 2010) identificou que os 

usuários das mídias sociais tendem a perguntar a opinião dos outros mais do que os 

usuários comuns da Internet. Entre eles, 30% disseram que seguem as 

recomendações dos outros quando estão comprando um produto, enquanto 50% 

compartilham suas opiniões sobre produtos e serviços que chamam seu interesse e 

o de seus amigos. E ainda, 51% compartilham suas experiências sobre viagens. 

Dentro desse contexto, temos os aeroportos, que recebem um grande 

volume de usuários todos os dias e precisam lidar com diversos problemas. E por 

meio das redes sociais é possível que haja uma interação mais próxima, fazendo 

com que o usuário faça sua reclamação ou sugestão em tempo real. Resta saber 

como a empresa lida com essa interação.  
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3. GRU AIRPORT – AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO 

 

O Aeroporto Governador André Franco Montoro, mais conhecido como 

Aeroporto Internacional de Guarulhos é dirigido pelo Grupar, que tem 51% da sua 

concessão, sendo 90% Invepar e 10% Airport Company South Africa (ACSA), e pela 

Infraero que tem os outros 49% do aeroporto (INVEPAR, 2016). 

Com 31 anos de operações em São Paulo, o Gru Airport é o maior aeroporto 

da América Latina e o único do continente conectado a mais de 50 destinos 

internacionais. No ano passado passaram pelo aeroporto 39 milhões de passageiros 

durante o ano, sendo uma média de 3 milhões de passageiros por mês (GRU 

AIRPORT, 2016). 

 

3.1 AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Aeroporto Internacional de São Paulo foi construído e projetado devido ao 

grande movimento para capacidade operacional do Aeroporto de Congonhas, que 

na época abrigava os voos nacionais e alguns internacionais provindos da América 

do Sul. Depois de muitas discussões a cerca de qual cidade abrigaria o novo 

aeroporto com maior capacidade operacional de passageiros e de grandes 

aeronaves, decidiu-se por Guarulhos (AEROPORTOGRARULHOS.NET, 2016). 

 

O Plano Diretor do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos foi 
elaborado pela IESA (Internacional de Engenharia S/A) entre agosto de 
1980 e janeiro de 1981 e foi aprovado em 1983. O projeto foi idealizado 
para que o aeroporto pudesse receber a demanda de voos domésticos da 
Grande São Paulo, com exceção da Ponte Aérea Rio – São Paulo; voos 
internacionais procedentes da América do Sul; e servir de alternativa ao 
Aeroporto de Viracopos (AEROPORTOGRARULHOS.NET, 2016). 

 

Suas operações começaram em 1985, comandado pela Empresa Brasileira 

de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Com o crescimento na demanda do 

transporte aéreo no país, sentiu-se a necessidade de um aumento nos investimentos 

em infraestrutura aeroportuária. Por isso, no dia 7 de fevereiro de 2012, o aeroporto 

foi leiloado ao Consorcio Invepar que o comprou por 16.213 bilhões de reais, por um 

prazo de 20 anos (INFRAERO, 2016). 

Dentre as principais mudanças a partir da nova concessão foram 

(GRUAIRPORT, 2016): 
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 Novo terminal 3: inaugurado em maio de 2014, com capacidade inicial 

de 12 milhões de pessoas por ano, o terminal 3 é exclusivo para voos 

internacionais. Possui uma área de 192mil m² e pátio para 34 posições 

de aeronaves; 

 Edifício-garagem: inaugurado em maio de 2014, possui 8 andares e 

84mil m² de área construída, sendo capaz de comportar 2.644 veículos;  

 Revitalização dos terminais 1 e 2: foram atualizadas aproximadamente 

900 placas, com layout padronizado, 600 assentos reformados e 1.200 

lâmpadas instaladas.  Para a acessibilidade foi revitalizado todos os 

pisos podotáteis para deficientes visuais. Além da ampliação do terminal 

2, este está sendo modernizado, trazendo melhorias para segurança e 

agilidade aos passageiros.  

 

Com essas novas mudanças, o Aeroporto Internacional de São Paulo ganha 

uma maior visibilidade e maior capacidade no transporte de passageiros, honrando 

seu título de maior aeroporto do Brasil e da América Latina. Por isso, um grande 

número de passageiros deve passar pelo local durante o ano de 2016, fazendo com 

que o aeroporto interaja com um número maior de passageiros, seja fornecendo-

lhes infraestrutura ou nos serviços prestados dentro do estabelecimento.  

 

3.2 INTERAÇÕES ENTRE AEROPORTO E USUÁRIO 

 

Como visto anteriormente, as empresas estão utilizando as redes sociais 

como plataformas de comunicação e interação com seus potenciais clientes e 

consumidores que hoje estão conectados o tempo todo. E no turismo não é 

diferente. Passageiros estão cada vez mais conectados em suas viagens e com um 

smartphone na mão. Assies (2014, p.1) completa que “com a maioria dos 

passageiros aéreos (70% até então) agora carregando um ou mais aparelhos 

pessoais – número maior que a média da população – há uma oportunidade para os 

aeroportos de diferenciar a experiência aeroportuária por meio dos serviços básicos 

móveis”. 

E uma maneira do aeroporto diferenciar a experiência do usuário é por meio 

das redes sociais, que lhe permite interagir instantaneamente com esse usuário. 

Uma pesquisa realizada pela Amadeus (2010) identificou que 65% de viajantes pelo 
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mundo utilizam as mídias sociais de turismo e 69% dos viajantes brasileiros também 

o fazem, conforme exposto figura 10. 

 

Figura 10 – Total de viajantes que utilizam sites de mídias sociais voltado para o turismo e por país.  

  

Fonte: Amadeus (2010) 

 

Linda Perry (2013) informa que um dos usos mais comuns do Facebook e do 

Twitter é a comunicação informal com os passageiros para localizar instalações e 

serviços e para fornecer feedback sobre sua experiência no local, como pode ser 

observado na figura 11. Além disso, a parte operacional está utilizando as mídias 

para se promover e alertar sobre novos serviços, companhias aéreas, 

concessionária aeroportuaria, oferecer descontos, promover eventos e avisar sobre 

o andamento de novos projetos, como a construção de novos terminais de 

passageiros. 

Analisando a figura 11 e os dados sobre Twitter, podemos afirmar que os 

aeroportos pelo mundo utilizam a plataforma na seguinte ordem decrescente:  

a. Comunicação Informal; 

b. Promoção; 

c. Serviço ao consumidor; 

d. Informações sobre voos atrasados; 

e. Comunicação corporativa; 

f. Comunicação em crises. 
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Figura11 - O uso das mídias sociais Facebook e Twitter como forma de comunicação com os 

passageiros 

 

Fonte: Linda Perry (2013) 

 

O aeroporto pode se beneficiar com o feedback dos consumidores, pois eles 

captam informações que não são identificadas por outras fontes, podendo direcionar 

melhor seus colaboradores para a solução imediata do problema, se possível. 

Amadeus (2010) comenta que a tendência do mercado latino americano é a 

tecnologia móvel nos smartphones, que se tornou a tecnologia mais usada para 

acessar a Internet. Com isso, os aeroportos têm que se adaptar e começar a evoluir 

no modo como interagem com seus usuários, utilizando-se do comercio eletrônico 

nos smartphones. 

O passageiro de hoje e de amanhã tem como características: ser 

independente; sempre informado e conectado; expectativas altas sobre os produtos 
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e serviços; autonomia durante os processos; e estar em constante movimento sem 

interrupções ou atrasos (IATA, 2015). 

Assim, podemos observar que as tendências mundiais são sempre sobre um 

passageiro cada vez mais conectado e informado, sendo dinâmico e proativo 

durante o ciclo da viagem. Percebemos que os aeroportos estão começando a 

engajar-se nesse mundo virtual de modo a facilitar a vida do passageiro, com mais 

participação nas redes sociais – plataformas onde podemos encontrar a maioria dos 

usuários que estão cheios de informações para fornecer, informações estas que são 

únicas e não podem ser encontradas em outros bancos de dados tradicionais.  
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4. MÉTODO, DADOS, ANÁLISE E RESULTADOS: A RELAÇÃO ENTRE 

@GRUAIPORTSP E SEUS CLIENTES 

 

Com o intuito de compreender a interação proporcionada pelo Twitter entre o 

usuário e o aeroporto de Guarulhos, foi realizada uma pesquisa documental na 

conta oficial do Gru Airport no Twitter (@gruairportsp). 

Lopes (2006, p.220) conceitua a pesquisa documental como sendo a 

pesquisa “realizada com base na documentação direta (questionários, entrevistas, 

formulários, etc.) ou indireta (resultante da extração de produtos oriundos de 

publicações oficiais ou privadas encontradas nos arquivos) de uma ou várias fontes”. 

A pesquisa documental muitas vezes é confundida com a pesquisa 

bibliográfica, sendo que a principal diferença entre elas é que a pesquisa 

bibliográfica utiliza-se de fontes com material já analisado e elaborado, provindo de 

livros e artigos científicos impressos; e a pesquisa documental apresenta fontes 

mais diversas e dispersas, consideradas primárias, pois ainda não possuem um 

tratamento analítico, como por exemplo, as tabelas estatísticas, jornais, revistas, 

documentos oficiais, fotografias, relatórios, entre outros (FONSECA, 2002). 

Rampazzo (2005), explica que a pesquisa documental apresenta algumas 

vantagens: 

 
De fato, os documentos constituem uma fonte rica e estável de dados. E, 
como subsistem ao longo do tempo, tornam-se a mais importante fonte de 
dados em qualquer pesquisa de natureza histórica. Além disso, em muitos 
casos, a análise dos documentos exige apenas disponibilidade de tempo, 
tornando significativamente baixo o custo da pesquisa, comparado ao de 

outros tipos de pesquisa (RAMPAZZO, 2015, p. 52). 
 

A presente pesquisa é documental, pois analisa os dados coletados da rede 

social Twitter, provindos da conta oficial do Gru Airport (@gruairportsp). Esse tipo de 

pesqusia tem baixo custo e exige apenas disponibilidade de tempo, facilitando na 

coleta e análise de dados. 

 

4.1 OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para a coleta de dados foi feita uma pesquisa no dia 27/05/2016, por meio do 

site www.twdocs.com, onde, por uma conta paga, foram exportados todos os tweets 

da @gruairportsp: Primeiro clicamos no botão “I want to Export” (Eu quero Exportar) 
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e depois em “Latest tweets from...” (Últimos tweets de...), colocando para exportar 

até 3.200 tweets da conta, como ilustra a figura 12. Em seguida o site gerou um 

arquivo no formato Excel que continha 2736 tweets, ou seja, a quantidade total de 

tweets desde a criação da conta até o dia da pesquisa (Apêndice A). 

 

Figura 12 – Site utilizado para a extração dos dados 

 

Fonte: Twdocs, 2016 

 

Em seguida, o arquivo Excel foi filtrado e tratado para que fossem coletados 

apenas os dados necessários referentes a janeiro de 2016 até a data da pesquisa. 

Dentre esses tweets, sobraram 409, dos quais 63 eram respostas para os usuários 

que enviaram alguma menção ou resposta à tweets do @gruairportsp (tanto as 

menções como as respostas são mensagens diretas para um usuário utilizando o 

nome dele no Twitter como parte do tweet). 

Para exemplificar melhor, a figura 13 mostra uma menção feita ao Aeroporto 

de Guarulhos. 
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Figura 13 – Exemplo de menção ao @gruairportsp 

 

Fonte: Twitter Gru Airport, 2016. 

 

Esses 63 tweets são a base da qual foram coletadas, manualmente, cada 

menção que exigiu que @gruairportsp desse uma resposta, juntamente com suas 

respectivas informações como data e hora (o nome do usuário foi mantido em 

anonimato). Assim, criou-se uma base de dados completa com os tweets enviados 

para o aeroporto, as respostas enviadas para estes usuários e, quando existiam, as 

réplicas feitas pelo usuário ao aeroporto (Apêndice B). 

Desses 63 tweets, três não eram possíveis visualizar, ou porque a conta de 

usuário utilizada foi excluída ou porque as configurações de privacidade do usuário 

não permitem que qualquer pessoal veja seus tweets; por isso foram descartados, 

restando 60 tweets para a amostra a ser analisada. 

 

4.2 ANÁLISE DOS TWEETS 

 

Para a análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo, que segundo 

Bardin (2011, p.15), “é um conjunto de instrumentos de cunho metodológico em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados.” Ela pode ser feita numa abordagem quantitativa ou 

qualitativa. No caso da presente pesquisa, ela foi feita numa análise qualitativa, a 

qual leva em consideração a presença ou a ausência de uma característica de 

conteúdo ou de um conjunto de características numa determinada parte da 

mensagem (GEORGE, 1959 apud BARDIN, 1977). 

Os tweets foram classificados em quatro categorias definidas a partir dos 

conteúdos mais frequentemente encontrados, são elas: 

 Infraestrutura: São os serviços básicos para o funcionamento do 

aeroporto e do embarque e desembarque de passageiros, envolvendo 

as necessidades fisiológicas do ser humano, como comer, beber, 

respirar, conforto físico, e as necessidades de segurança; 
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 Hospitalidade: São os serviços cortesia/amenidades, ou seja, que vão 

além dos serviços de infraestrutura citados anteriormente, por 

exemplo, serviço de Wireless e ar condicionado. Envolve as 

necessidades sociais do ser humano, de relacionamento interpessoal, 

como elogios e críticas feitas ao aeroporto; 

 Informação: São os esclarecimentos sobre os serviços ofertados, 

como perguntas, sugestões e informações; 

 Outros: São todos os tweets que não se enquadravam nas outras três 

categorias, como propagandas, comentários em conteúdos de 

publicidade, problemas com visualização de conteúdo na conta do 

Twitter e trânsito na cidade. 

Após a classificação dos tweets feitos pelos usuários ao aeroporto, cada um 

foi separado por palavras-chave que mais demonstrassem o assunto central deste. 

Como por exemplo, um tweet que dizia “@gruairportsp Por favor,tomadas p 201 a 

219 não funcionam......#semtomada #urgente”; foi simplificado como “Tomadas 

quebradas”, e assim classificado dentro de Infraestrutura. Ressaltando que alguns 

casos poderiam se encaixar em mais de uma categoria, porém foi levada em 

consideração a palavra-chave e não o tweet como um todo. 

Depois dessa classificação foi feita uma análise com os dados coletados, 

obtendo as informações quantitativas e colocando-as em tabelas; extraindo dados 

mais detalhados dos horários e dias exatos das menções e das respostas; 

calculando quanto tempo demorava para o aeroporto responder; e classificando as 

réplicas entre níveis de satisfação em relação à resposta.  

 

4.3 RESULTADOS: O QUE DIZEM OS TWEETS 

 

Como explicado anteriormente, as menções e respostas feitas para o 

@gruairportsp, entre os meses de janeiro e maio (até 27/05) do ano de 2016, foram 

classificadas em quatro categorias: Infraestrutura, Informação, Hospitalidade e 

Outros.  

A tabela 1 nos mostra que a maioria das menções ou respostas feitas para o 

aeroporto foi referente à Informação, 38%, seguida pela Hospitalidade, 28%, 

Infraestrutura, 18%, e por último Outros, 15%. Ou seja, a maioria dos tweets é 

referente a dúvidas, informações e sugestões quanto aos serviços prestados. 
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Tabela 1 – Menções/Respostas divididas em categorias 

CATEGORIAS MENÇÕES/ RESPOSTAS % 

Infraestrutura 11 18% 

Informação 23 38% 

Hospitalidade 17 28% 

Outros 9 15% 

TOTAL 60 100% 

Fonte: Autoria própria 

 

A seguir iremos apresentar alguns exemplos de tweets em cada categoria. 

Começando com a categoria mais utilizada – Informação – com a figura 14. 

 

Figura 14 – Exemplo de tweet na categoria Informação 

 

Fonte: Twitter Gru Airport, 2016. 

 

Podemos observar que o usuário, na figura 14, tem uma dúvida quanto ao 

embarque de menores e acredita que o aeroporto possa sanar tal dúvida, mesmo 

não sendo obrigatoriedade do aeroporto e sim da companhia aérea. O 

@gruairportsp responde, porém complementa com a informação de que a 

companhia aérea poderia ajudar com mais detalhes, como ilustra a figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Resposta a dúvida do usuário 
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Fonte: Twitter Gru Airport, 2016. 

 

Referente à categoria Hospitalidade, segunda mais usada pelos usuários, 

obtivemos os seguintes resultados: 9 menções foram referentes a críticas ao 

aeroporto, 5 referentes a elogios e os outros 3 sobre problemas com o tempo de 

espera, rede Wifi e temperatura do aeroporto. Mostrando que a maioria dos usuários 

gera críticas sobre os serviços prestados, como podemos observar na figura 16. 

Novamente o aeroporto responde, porém sem uma justificativa para o problema. 

 

Figura 16 – Crítica e resposta ao @gruairportsp 

 

Fonte: Twitter Gru Airport, 2016. 

 

Já na categoria Infraestrutura a maioria era sobre problemas com 

equipamentos físicos, como ar condicionado, tomadas, detectores de metais, entre 

outros. Na figura 17 podemos observar que a usuária relata um problema, o 

aeroporto responde, mas ela não fica satisfeita com a resposta e completa com uma 

réplica. 
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Figura 17 – Exemplo com resposta e réplica sobre infraestrutura

 

Fonte: Twitter Gru Airport, 2016. 

 

A categoria Outros engloba todos os tweets que não se encaixavam nas 

demais categorias. Foram encontrados muitos comentários sobre publicações 

comerciais feitas pelo @gruairportsp, como “@gruairportsp @AviancaBrasil essa foi 

mole, é um A318 acima e um A320 abaixo.” – referindo-se a uma imagem que o 

@gruairportsp tuitou perguntando qual o modelo das aeronaves; propagandas de 

serviços externos, trânsito na cidade e problema com um serviço do Twitter também 

foram tweets encontrados. A figura 18 ilustra um comentário feito sobre um tweet do 

aeroporto. 
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Figura 18 – Exemplo de tweet na categoria Outros 

 

Fonte: Twitter Gru Airport, 2016. 

 

Para que haja interação é preciso que essas menções sejam respondidas ou 

comentadas pelo aeroporto, sendo um relacionamento recíproco entre cliente e 

empresa. E em questão de resposta, o Gru Airport cumpre com o seu papel, tendo 

100% de tweets respondidos, como visto na tabela 2, e ainda 35% de réplicas pelos 

usuários.  

 

Tabela 2 – Número de tweets por usuário, aeroporto e réplicas do usuário 

CATEGORIAS USUÁRIO AEROPORTO RÉPLICAS USUÁRIO 

Infraestrutura 11 11 4 

Informação 23 23 9 

Hospitalidade 17 17 2 

Outros 9 9 6 

TOTAL 60 60 21 

% 100% 100% 35% 

Fonte: Autoria própria 
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Para termos uma análise mais precisa desta interação entre o aeroporto e os 

usuários, foi determinada a frequência dos tweets por dias da semana (gráfico 1) e a 

frequência por turnos: manhã (das 6h01min às 12h), tarde (das 12h01min às 18h), 

noite (das 18h01min às 24h) e madrugada (das 0h01min às 6h) – Gráfico 2. 

  

Gráfico 1 – Frequência dos tweets de usuários e aeroporto em dias da semana  

 

Fonte: Autoria própria 

 

Analisando o gráfico 1, podemos observar que a frequência de tweets entre 

aeroporto e usuários são distintas: enquanto o aeroporto responde ou comenta as 

menções, em sua maioria, na segunda-feira, o usuário tuita com maior frequência às 

sextas-feiras. Ainda podemos observar que o GRU Airpot concentra suas respostas 

durante os dias de semana (Segunda à Sexta), mesmo tendo alguns usuários que 

tentam contato durante o final de semana (Sábado e Domingo). 

 

Gráfico 2 – Frequência dos tweets do aeroporto e dos usuários em turnos 

 

Fonte: Autoria própria 
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Analisando o gráfico 2, percebemos que acontece a mesma discrepância do 

gráfico 1, pois os tweets feitos pelos usuários, em sua maioria, são no turno da tarde 

(26) que representa 43% dos tweets, enquanto os tweets do aeroporto são feitos, 

em sua maioria, pelas manhãs (52) que representa 87% das respostas e 

comentários. Vale ressaltar ainda que o GRU Airport realizou tweets durante os 

períodos da manhã, tarde e madrugada, ou seja, nunca durante o período da noite, 

enquanto os usuários estão presentes em todos os turnos.  

Portando, podemos notar que o intuito de instantaneidade gerada pela 

comunicação na rede social não é aproveitada pelo aeroporto. Uma prova disto é o 

tempo de resposta que o aeroporto leva para retornar um tweet: em média 1,4 dias, 

como pode ser notado na tabela 3 que mostra quantas respostas foram dadas de 0 

a 4 dias após o usuário “tuitar”. 

 

Tabela 3 – Tempo de resposta do tweet 

TEMPO DE RESPOSTA DO TWEET 

DIAS 0 1 2 3 4 TOTAL 

QUANTIDADE  15 24 8 10 3 60 

% 25% 40% 13% 17% 5% 100% 

 Fonte: Autoria própria 

 

Outro exemplo que comprova a insatisfação e a ineficiência pelo longo tempo 

de resposta pode ser visto na figura 19. O usuário inicialmente reclama de um 

problema com as tomadas que o impede de carregar seu aparelho móvel, e o 

aeroporto demora mais de 3 horas para respondê-lo. Com isso, o usuário já estava 

em sua casa e não precisava mais dos serviços do aeroporto, gerando um 

desapontamento - como o próprio usuário relata. 
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Figura 19 – Exemplo do tempo de espera da resposta do aeroporto 

 

Fonte: Twitter Gru Airport, 2016 

Após análise das respostas, foram levadas em consideração as réplicas feitas 

pelos usuários de acordo com as respostas recebidas pelo aeroporto. Como dito 

anteriormente apenas 35% dos usuários replicaram a resposta. Destes 35% foi 

avaliado o nível de satisfação quanto a resposta obtida, como mostra o gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Nível de satisfação do usuário com as respostas obtidas do aeroporto 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O gráfico 3 nos mostra que 57% das respostas foram consideradas 

satisfatórias, enquanto 29% insatisfatórias e 14% neutras. Para exemplificar os 

níveis, seguem as figuras 20, 21 e 22 respectivamente. 
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Figura 20 – Exemplo de réplica satisfatória a resposta 

 

Fonte: Twitter Gru Airport, 2016 

 

Figura 21 – Exemplo de réplica insatisfatória a resposta 

 

Fonte: Twitter Gru Airport, 2016 
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Figura 22 – Exemplo de réplica neutra a resposta 

 

Fonte: Twitter Gru Airport, 2016 

 

De acordo com a figura 21, podemos observar que o usuário ficou insatisfeito 

com a resposta, pois não iria resolver o problema geral de “arremessos de 

bagagem”, uma vez que não se restringe a apenas uma companhia aérea, mas sim 

a todas as cias usuárias deste serviço. E o aeroporto, ao solicitar os dados do voo e 

da empresa, restringiu tal problema a apenas um caso isolado. Esses tipos de 

respostas são neutras e acabam por não agradar ao usuário que passa diariamente 

por esse problema.  

O que se pode concluir com as réplicas é que as satisfatórias dizem respeito 

a dúvidas, esclarecimentos e comentários sobre tweets do @gruairportsp. Ou seja, o 

usuário não tem um problema operacional efetivo que necessite de solução imediata 

do aeroporto, basta o aeroporto responder com a informação requisitada. 

Já nas réplicas insatisfatórias, percebemos que são problemas pontuais de 

infraestrutura e críticas aos serviços ofertados. O que já mostra, num primeiro 

momento, que o usuário está insatisfeito na hora de fazer a menção. Com uma 

resposta que não resolve o problema e que muitas vezes demora a ser dada, o 

usuário continua insatisfeito. 

Por último, nas réplicas neutras as respostas não foram nem satisfatórias, 

nem insatisfatórias, elas apenas são imparciais. 

Baseado nas análises realizadas sobre a pesquisa, podemos concluir que o 

Twitter é uma plataforma que oferece diversas possibilidades de compreensão a 
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cerca da interação entre empresas e usuários. E que o Gru Airport apesar de ser 

satisfatório para a maioria das pessoas que replicaram, ainda peca no que diz 

respeito à rapidez e eficiência no uso da ferramenta.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo geral de analisar a interação gerada pelo Twitter entre o 

aeroporto e seus usuários, realizamos um levantamento abrangente dos tweets da 

conta do aeroporto (@gruairportsp), assim como as respostas dadas pelo aeroporto, 

categorizando-as e analisando os dados obtidos. 

Em relação aos objetivos específicos, foi identificado por meio da literatura 

existente, o papel da TIC no turismo, assim como o uso das redes sociais como 

forma de comunicação e como as empresas a utilizam, em especial os aeroportos e 

seus usuários.  

Entre os principais resultados deste trabalho, identificamos que os usuários se 

comunicam com o aeroporto, na maioria das vezes, a fim de sanar dúvidas, obter 

esclarecimentos e fazer sugestões acerca do serviço prestado. Dentro da categoria 

“informação” podemos observar que o usuário não necessitava de uma resposta 

imediata, pois muitas vezes não era um problema ou dúvida pontual, eram 

perguntas feitas antes de usufruir do espaço do aeroporto ou perguntas sobre tweets 

comerciais do @gruairportsp. 

Porém, na maioria dos outros casos era necessária uma intervenção imediata 

do aeroporto, o que não ocorreu em nenhum dos casos, pelo contrário, a resposta 

demorava até quatro dias para ser dada e algumas vezes não foi satisfatória. Por 

isso, seria oportuno que o Gru Airport tivesse um planejamento de comunicação nas 

mídias digitais mais abrangentes de acordo com seus usuários, focando no cliente, 

pois é ele que gera movimentação para a empresa. 

O presente trabalho envolveu em seu conteúdo uma base de literatura sólida 

para a compreensão da temática, servindo de material para pesquisas futuras que 

podem ser realizadas a partir desta. 

A pesquisa realizada permitiu um olhar mais amplo sobre a comunicação 

realizada pelo aeroporto. Durante a coleta de dados, constamos que os anos de 

2012 e 2013 obtiveram um número consideravelmente maior de interações entre o 

aeroporto e o usuários que nos anos seguintes (2014 e 2015). Já o ano investigado 

começou com um aumento novamente nessa comunicação. Em função disso, cabe 

uma nova pesquisa sobre os anos anteriores, abrindo margem para linhas de 

pesquisa diferentes, como entrevistas e questionários para saber o real motivo desta 

discrepância de dados. 
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Como fator limitante da pesquisa, destacamos a ausência de pesquisas 

documentais sobre o tema envolvendo Twitter, implicando na criação de um método 

desenvolvido basicamente pela autora no que diz respeito à coleta de dados e seu 

tratamento.  

O tema rede sociais e suas interações vêm ganhando espaço dentro do 

contexto acadêmico, visto que as organizações estão cada vez mais se utilizando 

destas plataformas para se comunicarem e procurando um marketing mais online e 

abrangente no que diz respeito aos usuários, já que a concorrência online é maior 

que a concorrência por meios tradicionais. 

Outra pesquisa a ser feita poderá ser sobre como o usuário utiliza-se das 

redes sociais ao comentar positiva ou negativamente sobre um serviço prestado, 

cuja a questão problema poderia ser se o usuário usaria um site de avaliação 

genérico ou as próprias redes sociais das empresas? 

Em contrapartida temos o “Twitter for Business” (Twitter para negócios), 

ferramenta adicional da plataforma que ajuda a empresa a gerenciar sua marca e 

monitorar melhor sua conta na rede, facilitando a realização de relatórios e 

buscando respostas para oscilações na imagem. 

Por fim, seria conveniente que os gestores aeroportuários concedessem a 

devida atenção aos meios de comunicação online e de interação social entre seus 

consumidores. Visando à sofisticação dos serviços ofertados pelos aeroportos, 

podem ser utilizadas tais ferramentas de comunicação e o conteúdo gerado pelo 

usuário, como fontes de dados relevantes para o crescimento da marca, gerando 

oportunidades de conhecimento e monitoramento das redes. Assim, melhorando o 

relacionamento entre os clientes, podendo personalizar o atendimento e se 

diferenciar das demais empresas concorrentes. 
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APÊNDICES  
 
APÊNDICE A – Tabela amostral simplificada dos tweets via twdocs.com 
 
 

Created At Text Link 
26/05/2016 

21:00 
Aqui tem opções gastronômicas para todos os gostos e bolsos. 
Escolha o seu combo aqui: https://t.co/x9Hv78xzOz 

Open the tweet 

26/05/2016 
16:00 

Feriado é dia de voar com alegria. Que tal esse Boeing 737 
estampado de borboletas? #Spotter https://t.co/DaAsHWlP2G 

Open the tweet 

25/05/2016 
23:30 

São tantos destinos maravilhosos, que é até difícil escolher. Os 
totens de self check-in estão te esperando =) 
https://t.co/VRVaRs3O1z 

Open the tweet 

25/05/2016 
22:26 

A temperatura em Guarulhos é 18ºC. Estamos abertos para pousos 

e decolagens. 🌞 #GRUlive 
Open the tweet 

25/05/2016 
20:00 

A 3400 metros acima do nível do mar, Cusco é uma ótima opção 
aos que querem uma experiência diferente. #DestinosGRU 
https://t.co/uCCjoWGoBi 

Open the tweet 
 

21/05/2016 
19:00 

A maior piscina do mundo mede pouco mais de 1km de extensão e 
fica no Chile. Vamos? https://t.co/QbtwUUEv9v 
https://t.co/RLPSK8bOlz 

Open the tweet 

23/05/2016 
13:30 

Bom dia a todos! Conte pra gente qual é o seu destino essa semana 

☺ https://t.co/58HhHrKoiS 
Open the tweet 

23/05/2016 
13:52 

Fique atento: 14º C é a temperatura em Guarulhos com o aeroporto 
aberto para pousos e decolagens. #GRUlive 

Open the tweet 

23/05/2016 
22:47 

O trânsito em Guarulhos está lento e faz 13ºC. #GRUlive Open the tweet 

24/05/2016 
15:04 

Bom dia! Com o aeroporto aberto para pousos e decolagens, agora 
faz 13ºC. #GRUlive 

Open the tweet 

24/05/2016 
15:32 

@Moreira_Angella Angela, desculpe-nos o transtorno causado. As 
obras são para modernizar o terminal e deixar suas viagens sempre 
melhores. 

Open the tweet 

24/05/2016 
15:33 

@CleberDesiderio Cleber, registramos a situação e 
providenciaremos uma solução o mais breve possível. 

Open the tweet 

24/05/2016 
15:34 

@cftmotta Carlos, verificamos sua queixa e a situação já foi 
normalizada. 

Open the tweet 

24/05/2016 
16:00 

Olha que lindo esse A340! Sabia que ele carrega em torno de 380 
passageiros? #Spotter https://t.co/wdaziVRXj7 

Open the tweet 

24/05/2016 
22:32 

Agora, em Guarulhos, faz 14ºC. �#GRUlive Open the tweet 

 
 
  

https://www.twitter.com/gruairportsp/status/735908407643803648
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/735832904668876800
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/735583793520599041
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/735567846617518084
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/735530909277921281
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/734066235168591872
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/734707971460993024
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/734713548534894592
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/734848355571015680
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/735094195652853760
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/735101180418789376
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/735101433750523904
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/735101584720302081
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/735108135099072512
https://www.twitter.com/gruairportsp/status/735206957007667206
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APÊNDICE B – Tabela amostral das menções tratadas pela autora 
 

Data Dia Hora Período Menções 
Palavras-

chave 
Categoria 

23/05/2016 
segunda-

feira 
07:04 Manhã 

@gruairportsp @gruairportsp 
ABSURDO BARULHO 

ENSURDECEDOR OBRAS 
PRÓXIMO AO CHECK-IN 

LATAM. 

Barulho 
Obras 

IE 

20/05/2016 
sexta-
feira 

15:17 Tarde 
@gruairportsp wifi no terminal 

1 não funcionava hoje pela 
manhã 

wifi 
problema 

HP 

19/05/2016 
quinta-

feira 
19:08 Noite 

@gruairportsp você tem wi-fi 
gratuito e ilimitado para os 

estrangeiros? 
Pergunta IF 

19/05/2016 
quinta-

feira 
12:52 Tarde 

@gruairportsp Descontos 
especiais á vista ou até 3x = no 
cartão para Cadastrados! Aula 

de Cuidados com a Pele & Auto 
Maquilagem gratuitas. 

Propaganda OT 

16/05/2016 
segunda-

feira 
04:16 

Madrug
ada 

@gruairportsp 18% e não vi 
ninguém vindo arrumar as 

tomada, decepcionado com o 
Brasil 

Tomadas s/ 
funcionar 

IE 

16/05/2016 
segunda-

feira 
02:53 

Madrug
ada 

É inegável que @gruairportsp 
melhorou, mas o que tinha de 
pior, como os portões de 225 a 
228, continua padrâo rodoviâria 

anos 70. 

Crítica HP 

13/05/2016 
sexta-
feira 

07:01 Manhã 

@gruairportsp o trabalho q 
fazem está mudando o 

aeroporto, parabéns! Mas o que 
adianta ter tomadas nos bancos 
(Portão 240)se não funcionam? 

Elogio/ 
Tomada 

IE 

11/05/2016 
quarta-

feira 
12:31 Tarde 

@gruairportsp Pois gostaria de 
saber se tem como eu encontrar 

uma pessoa durante esse 
intervalo de voos, caso ela fique 

na área comum. Obgdo 

Pergunta IF 

07/05/2016 sábado 08:00 Manhã 
@gruairportsp vcs não tem 

ônibus pra transportar 
passageiros? Que lamentável 

Crítica HP 

06/05/2016 
sexta-
feira 

14:17 Tarde 

@gruairportsp Ridícula a 
situação no Terminal 1. Apenas 2 
dos 5 detectores de metais 
funcionando. Filas enormes e 
funcionários ruins. 

poucos 
Detectores 
de metais 

IE 

03/05/2016 
terça- 
feira 

10:24 Manhã 

@gruairportsp vocês sabem 
informar que horas abre o 

checkin da @Delta? O 
funcionário da @VoeGOLoficial 
não quis despachar minha mala 

direto 

Pergunta IF 

03/05/2016 
terça- 
feira 

11:13 Manhã Toco saudade docê, Gruzinho! Elogio OT 
 


