
Corporações impulsionam tráfego do Twitter 

De acordo com pesquisa realizada pela comScore, empresa de pesquisa voltada ao marketing 
digital, o tráfego de dados pela rede social aumentou 700% em relação ao mês de fevereiro de 
2008. 

A adoção do Twitter por muitas companhias como ferramenta de relações públicas, de 
marketing e até de relacionamento direto com o cliente foi um dos fatores que impulsionou o 
aumento de 700% no tráfego de dados pela rede social no mês de fevereiro de 2009. A 
informação é fruto de um levantamento realizado pela comScore, empresa de pesquisa voltada 
a ações de marketing digital. 

Não é sem motivos que as empresas estão apostando no microblog como ferramenta de 
comunicação com seus públicos - interno e externo. De acordo com o levantamento, o Twitter 
teve aproximadamente 10 milhões de visitantes únicos no segundo mês do ano. 

Segundo o analista de internet do Ibope, José Calazans, o Brasil contribui com pelo menos 344 
mil pessoas nesse montante - o número é referente a 1,4% dos internautas residenciais do 
País. “Contudo, na prática, acho que a gente pode ter números maiores, porque a navegação 
do Twitter acontece mais dentro do trabalho”, disse o analista. 

Nos Estados Unidos o total de visitantes cadastrados na rede social chega a 5 milhões de 
pessoas, que, atualmente usam a ferramenta para discutir a qualidade e produtos, pedir 
indicações de prestadores de serviços, criticar e elogiar empresas. 

Um fator que chamou a atenção da comScore e certamente está na mira das organizações que 
pretendem adotar o Twitter como ferramenta corporativa foi a idade média de seus usuários, 
que está dentro da faixa que vai dos 25 aos 54 anos, com destaque para os “twitteiros” acima 
dos 45 anos, que formam a maior parte da base de usuários do site. 
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