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Esqueça o Second Life por algum tempo. Curta o Twitter,
a nova febre das redes sociais dos EUA e o mais recente
manancial de idéias sobre Web 2.0 do mundo

Tem muita gente desanimada com
o Second Life. Dizem que virou
um feriadão na praia. Você vai

até lá para fugir de todos os seus colegas,
patrões e clientes chatos mas... surpresa!
Eles estão todos lá te esperando.

Para essas pessoas eu recomendo o Twitter,
do criador do Blogger Evan Williams. Essa
é a nova febre em redes de relacionamento
nos Estados Unidos. Em termos de visual,
quem se deslumbrou com o Second Life
vai ter uma decepção imensa. O
Twitter é mais simples que o Orkut.
Mas é na simplicidade que está
uma de suas grandes sacadas.
Não é preciso placa de vídeo 3D,
uma superconexão ou grande
experiência para usá-lo. Ele não
funciona com imagem, está longe
de ser um Flickr também.

Essencialmente ele é uma
mistura de blog e chat. Logo na página
principal de sua conta aparece um
campo para escrever o que você está
fazendo naquele exato momento. No
meu caso seria: "estou escrevendo minha
coluna para a B2B Magazine".

E o que vem agora? Bom, essa é a parte
interessante do Twitter. Ele não é uma
ferramenta de publicação. Na verdade ele é
uma ferramenta de disseminação, réplica e
tréplica. Os demais usuários sabem, a partir
daquele momento, o que você está fazendo e
podem entrar em contato para alguma troca
de informações ou avisar outros sobre isso.

Podem aporrinhá-lo também. Por isso é bom
escolher bem quem são seus links por lá.

Na página inicial do site há uma espécie de
blog público no qual tudo que é escrito aparece em
forma de linha do tempo. Essa propriedade de ser
uma vitrine da comunicação de um dos

participantes de uma rede é a grande vantagem
do Twitter. Ele pode funcionar apenas
como propaganda do que se faz. Ou, melhor
ainda, pode funcionar mais ou menos assim:
alguém vai ver o que você está fazendo
e pode entrar em contato contigo

ou com outros para gerar uma réplica
disso ou pedir que alguém o faça.

Nos Estados Unidos, o serviço
funciona em celulares com SMS.
O texto é enviado em forma de torpedo.
Todos que fazem parte da rede
da pessoa recebem o recado e podem
retornar. Há interações desse tipo
também com mensageiros

instantâneos como o AIM e o
Google Talk. Isso também possibilita

uma conversa multiplataforma
Se isso parece coisa de mala sem

alça para alguns, para o candidato à
presidência dos Estados Unidos John
Edwards não é. A ferramenta é vista
como uma forma de agregar
multidão. No caso do político, o
objetivo é angariar simpatizantes
para as eleições e manter, de forma
eficiente e barata, os meios de

comunicação informados
sobre seu dia-a-dia.



Tudo que Edwards escreve
aparece também nas páginas
de seus cerca de 2.200 amigos
twitterianos. Imaginem uma
ferramenta dessas em um político
cheio de opinião e factóides como
César Maia? Para acompanhá-lo,
(twitter.com/johnedwards).

Mash ups e negócios
Já começam a surgir aplicações

mash ups usando o Twitter na web.
Uma interessante é o Twitter Vision,
(twittervision.com). O site
é uma visualização geográfica.
É possível ver um mapa-múndi
pipocado de fotos e textos. São os
usuários e o que eles estão fazendo
naquele momento. Outra coisa
interessante é o Twitter Maps

(twittermap.com) no qual
você põe sua localização para
ser devidamente identificado
e encontrado. Não vou entrar
na discussão sobre privacidade
aqui. Mas o fato é que há pessoas
que querem se esconder e outras
que querem aparecer. Há mais
mash ups para Firefox, Flickr,
Word Press e outros serviços,
uma busca simples no Google
traz um imenso ranking deles.

Quanto aos negócios. Bom,
basta lembrar o que o CEO
da Sun disse sobre o Twitter.
Para Jonathan Schwartz, ali está
uma aplicação viral e com poder
de comunicação do boca-a-boca.
Quem é marqueteiro ou vive
de propaganda pode tirar suas

próprias conclusões.
O blogueiro Derek Scruggs
(www.askderekscruggs.com)
sugeriu que todo estudante
e funcionário de escola deveriam
ter um Twitter para evitar tragédias
como a da Virgínia Tech. Um post
lançado para todos os celulares
da instituição salvaria muitas vidas.

Uma boa idéia pode fazer o site
explodir em finalidades de negócios.
Em uma reportagem recente,
a revista "Time" classificou
o serviço como "aparentemente
tolo", mas não dispensou elogios
ao seu potencial.

No mínimo, o Twitter é curioso.
Está lá para ser explorado e ter
várias utilidades. Então, explore. Eu
já estou lá (twitter.com/gpavoni). EM
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