
0 estudante Marcos Paulo Pagano, de
15 anos, costuma reclamar de problemas freqüen-
tes com o Virtua, a banda larga que usa em casa, em
São Paulo. No início de maio, extravasou a raiva com
um post no Twitter: "Serviço para visualizar consumo
de franquia de banda larga da NET não funciona. #fail
#net #virtua". Cinco dias depois, Pagano se surpreen-
deu ao encontrar em seu e-mail uma mensagem de
um funcionário da equipe de relacionamento da NET,
solicitando seus dados de cliente para resolver a
questão. Como o cadastro do Virtua foi feito por seu
pai, a empresa não o encontrou. "Nunca imaginei que
eles procurariam algum contato meu para tentar jus-
tificar o problema", diz. Depois do atendimento, voltou

a postar no Twitter: "Gostei da NET entrar em contato
comigo por busca em satisfação ao cliente. #virtua".

O caso de Pagano é uma das vertentes do uso cor-
porativo do Twitter. Com o crescimento exponencial do
serviço de mensagens rápidas de até 140 caracteres,
pequenas e grandes empresas descobriram uma ma-
neira fácil e barata de se relacionar diretamente com
um grupo de consumidores que usa exaustivamente a
ferramenta. No mundo, o Twitter ultrapassou a marca
de 32 milhões de usuários únicos. Pode parecer até
pouco se visto apenas pelo número, mas é um volume
representativo em termos do burburinho que pode
causar. No Brasil, segundo dados do Ibope Nielsen
Online de março, 677 mil pessoas acessaram alguma



página do site e 254 mil delas têm perfis criados. Mas
como as empresas podem aproveitar a onda de cres-
cimento para fazer bons negócios pelo Twitter?

Além de descobrir uma forma eficaz de apagar
incêndios digitais, algumas companhias têm conse-
guido ganhar dinheiro com seus investimentos em
perfis no site. A construtora Tecnisa, por exemplo,
comemora o fechamento da primeira venda de um
apartamento pelo Twitter, um negócio de 500 mil
reais. O novo proprietário ainda ganhou um vale-
compras no valor de 2 mil reais e os armários da
cozinha e dos quartos. "No ano passado, 27% de
nossas vendas começaram na internet. Em 2009,
registramos 31% até agora", diz Romeo Busarello,
diretor de marketing da Tecnisa. Há três anos, a
construtora mantém um blog corporativo e afirma
responder às mensagens dos clientes em até 48
horas. Para isso, contratou um analista de mídias
sociais que posta três vezes por semana no blog,
comanda perfis no Twitter, no orkut e no Facebook

e atua em comunidades específicas dos sites de re-
lacionamento. "Há um ganho de imagem ao estar
no Twitter. As pessoas comentam. Isso ajuda a
construir nossa reputação e a fechar negócios."

Outra empresa acostumada às mídias sociais é a
Camiseteria, uma loja virtual que vende camisetas
pela web. Os consumidores podem mandar suges-
tões de desenhos e os mais votados estampam as
peças. Essa interação com seu público pode ser vista
também no Twitter. A Camiseteria tem o perfil corpo-
rativo mais popular entre os brasileiros, com cerca
de 12 mil seguidores. Além de ofertas e promoções,
a empresa indica links de temas que possam interes-
sar aos consumidores e esclarece dúvidas. "Nosso
diferencial é ter essa abertura para o público por já
sermos uma empresa 2.0", afirma Fábio Seixas, um
dos sócios. Segundo ele, entre 10% e 12% de suas
vendas nascem no Twitter.

Brasileiros fora do padrão
Antes de tudo, é preciso levar em consideração que o
perfil médio dos brasileiros no Twitter é um pouco di-
ferente do padrão mundial, que é de internautas não
tão heavy users e na faixa dos 30 aos 35 anos. Uma
pesquisa recente comandada pela agência Bullet tra-
çou o perfil médio dos brasileiros no Twitter, com base
em 3 268 respostas. O resultado apontou que o brasi-
leiro padrão do Twitter é homem, tem entre 21 e 30



anos, é solteiro e mora no Sudeste (principalmente
em São Paulo e no Rio de Janeiro). Ele está na univer-
sidade ou já terminou o ensino superior. Cerca de 16%
concluíram ou estão cursando uma pós-graduação.
Além de estudantes, muitos estão ligados à tecnologia
ou à mídia e passam aproximadamente 50 horas por
semana conectados à internet.

A pesquisa também apontou que quase 54% dos
twitteiros gostam de ações publicitárias na ferra-
menta, desde que elas tenham relevância. Metade do
total nunca participou de nenhuma ação, mas tem
interesse. Um terço já participou e 70% seguem ou já
seguiram perfis corporativos, de eventos ou campa-
nhas. Os dados apontam, portanto, um bom caminho
para as empresas no Twitter.

Por que estou lá?
Tecnisa e Camiseteria são dois exemplos de suces-
so no Brasil porque têm experiência prévia com fer-
ramentas 2.0. Como julgar se uma empresa deve
estar no Twitter e o que ela deve comunicar por lá?
A facilidade de troca de mensagens e a instantanei-
dade são os pontos fortes do site. É por isso que ele
tem atraído tanta atenção. "O Twitter oferece um
meio de comunicação rápido, integrado e homogê-
neo", diz Cinthia D'Auria, diretora de Mídia CT da
Ipsos. "Mas antes de entrar é preciso saber quais
são os objetivos da empresa com ele. Dizer que está
lá por estar não adianta nada."

Com isso em mente, o passo seguinte é definir as
estratégias de ação. "Primeiro é preciso que a empre-
sa se familiarize com as redes sociais. Se não usá-las,
não entenderá sua mecânica", afirma Alessandra
Barbosa Lima, CEO da E-Life, empresa que monitora
e analisa a comunicação boca a boca na internet. Com
esse passo dado, a companhia deverá definir que tipo
de uso fará do Twitter. Além de oferecer promoções e
ofertas exclusivas, o uso corporativo da ferramenta
permite encurtar a distância do relacionamento com o
cliente, como foi o caso entre a NET e o estudante
Marcos Paulo Pagano.

Monitoramento da marca
A principal função explorada pelas empresas que já
estão no Twitter é o monitoramento. Saber o que os
consumidores dizem sobre elas é fundamental. Algu-
mas companhias terceirizam o serviço para empresas
como a E-Life, que tem mais de 30 clientes. "O moni-
toramento, amparado por pesquisa e análise das re-
des sociais, é importante para saber como se posicio-
nar", diz Alessandra Lima. Algumas das marcas ainda
não têm perfis no Twitter, mas usam a ferramenta
para mapear os consumidores e responder por outras
vias, como por e-mail, por exemplo.

Já a Locaweb e a NET atendem seus clientes dire-
tamente. A Locaweb, inclusive, criou um perfil apenas
para prestar atendimento ao consumidor, o @loca-
web_reply. "O universo do Twitter ainda é segmenta-
do, mas é influente. Por isso decidimos estar lá. O re-
torno, por enquanto, tem sido muito positivo", diz
Victor Sebastian, gerente de marketing da Locaweb.



Marcos Pagano, de SP: NET encontrou
a reclamação do estudante pelo Twitter

Siga-me para receber uma oferta
Além de monitorar e conversar com clientes, algumas
empresas criam ofertas exclusivas e promoções. Essa
é uma alternativa de uso que também desperta a
atenção dos twitteiros e costuma atrair uma boa quan-
tidade de seguidores. É a estratégia, entre outros, do
Submarino, da Decolar.com, da Dell e da Nokia. En-
quanto o Submarino oferece DVDs mais baratos, a
Decolar dá hotel de graça a quem comprar passagem
para a Europa, a Dell reduz o preço de seu modelo
Inspiron e a Nokia baixa o preço das caixas de som
para celular. Nos Estados Unidos, a onda de ofertas
em perfis é maior que aqui, mas segue o mesmo prin-
cípio. O Dell Outlet, por exemplo, dá cupons de descon-
to para compras e tem mais de 500 mil seguidores.
Enquanto isso, o AmazonMP3, o perfil da loja virtual

Amazon que tem mais seguidores (atrai mais de 420
mil pessoas], anuncia músicas sem DRM.

Algumas marcas também criam promoções exclu-
sivas e exigem que as pessoas sigam seus perfis para
participar. Foi assim que a Ford Caminhões divulgou o
lançamento de sua van Transit no Twitter. A empresa
pediu que os seguidores mandassem dicas de como
tornar o dia a dia no trabalho mais feliz. Os dois vence-
dores conheceram a fábrica e fizeram um test-drive.

Restaurante no trailer
Na receita para fazer um bom perfil corporativo no
Twitter não pode faltar aquela cerejinha: as empresas
mais seguidas conseguem agir com empatia. É o caso
da Zappos, uma rede americana que vende calçados
pela internet e em outlets. Seu CEO, Tony Hsieh, é um
twitteiro freqüente, que, além do cotidiano da empre-
sa, conta curiosidades da vida pessoal. Recentemente
perguntou: "Se a Zappos fosse um animal, qual se-
ria?" Não é um tipo de questão corriqueira num perfil
de empresa, mas atrai pelo inusitado. A Zappos tem o
segundo perfil mais seguido, com 630 mil followers.
Só perde para a Whole Foods Market, uma rede texana
de comida orgânica, que dá dicas de alimentação sau-
dável. A onda de comer saudável arrebata 660 mil se-
guidores no Twitter.

Os americanos que não se preocupam tanto com a
alimentação, mas seguem os instintos da fome, estão
de olho no Kogi Korean BBQ, restaurante que funciona
em dois trailers que andam pela cidade de Los Ange-
les. Sua especialidade são pratos coreano-mexicanos,
que misturam taco com carne apimentada. Para infor-
mar aos clientes onde os trailers estão, o dono, Mark
Manguera (de origem filipina], posta uma mensagem
no Twitter. É sucesso absoluto seguido por 25 mil pes-
soas e um exemplo de como é possível alcançar clien-
tes das formas mais inesperadas. 

Transit, da Ford: no lançamento, a van ganhou
um perfil para interagir com consumidores
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