




O Twitter vem dividindo a humanidade internética
basicamente em três grupos. Há os adeptos vorazes,
os que estão observando para saber qual é a sua utili-
dade e os céticos. Em qualquer das tribos onde você
esteja, é impossível ignorar o crescimento exponen-
cial de usuários no último ano. O salto foi de aproxi-
madamente 1 600% entre julho de 2008 e julho de
2009, quando o serviço chegou a 51,6 milhões de pes-
soas no mundo, segundo dados da consultoria com-
Score. Essas estatísticas não refletem totalmente a
realidade. Elas contam apenas quem entra direto pelo
browser e desprezam os usuários avançados, que
usam mais os programas de desktop ou de celular. "O
Twitter conseguiu um uso e um alcance que nenhuma
outra rede teve antes", afirma Pollyana Ferrari, dou-
tora em Ciências da Comunicação pela Universidade
de São Paulo e professora da PUC-SP.

No Brasil, o Twitter foi acessado por 23% dos inter-
nautas que navegam em casa ou no trabalho em ju-
lho, o que representa 8,3 milhões de pessoas, de acor-
do com o Ibope Nielsen Online. É um aumento de 66%
em comparação com junho. A proporção de usuários
em relação ao total de internautas é maior aqui do que
em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo,
o número de visitantes do Twitter foi maior (21,5 mi-
lhões de pessoas em julho), mas representou um por-
centual menor em relação ao todo, com 11%.

Os brasileiros dedicam mais tempo ao Twitter do
que usuários de outros países. A permanência nacio-
nal média é de 41,5 minutos por mês, enquanto os
americanos ficam 37 minutos e os britânicos, 25. So-
mos também os mais curiosos: abrimos em média
103 páginas diferentes por mês. O Brasil tem a maior
taxa de intensidade de uso, com sete visitas por pes-
soa por mês, enquanto nos Estados Unidos a média é
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de seis, no Reino Unido é de cinco, na Espanha, na
França e na Alemanha é de quatro, e no Japão é de
3,5. "O Japão ignora o Twitter", diz José Calazans,
analista de mídia do Ibope Nielsen Online. "Só 2,1%
das pessoas que acessam a internet usam o serviço.
A maior barreira é o idioma", afirma.

A instantaneidade do site tornou tudo mais veloz e
conciso, no limite dos 140 caracteres. "Há três coisas

que as pessoas gostam de fazer na internet: conver-
sar, relacionar-se com os outros e acessar informa-
ções. Todas elas exigem deslocamento para determi-
nadas ferramentas, mas no Twitter você pode fazer
tudo junto, numa hora vaga", afirma Juliano Spyer,
que coordena as mídias sociais da agência Talk. Ele
acaba de escrever e lançar na web o livro Tudo o que
você precisa saber sobre Twitter [você já aprendeu



numa mesa de bar). São milhões de vozes dissemi-
nando novidades, informações relevantes, opiniões,
mas também inutilidades. Diante de tanto barulho, o
que você pode ganhar de fato usando o Twitter?

RSS de pessoas
O Twitter é uma nova forma de lidar com notícias e
informações. Com milhares de perfis novos todos os
dias, um dos benefícios imediatos do uso da ferra-
menta é a concentração de dados que podem interes-
sar a você. Mas o desafio é separar o relevante do que
é apenas ruído, numa espécie de tentativa e erro (a de
seguir e deixar de seguir). Se bem usado, o Twitter

pode funcionar como um leitor de RSS mais específi-
co. "No passado, imaginava-se que haveria progra-
mas capazes de filtrar informações por temas, como
agentes inteligentes de conteúdo. Hoje, se você se-
guir as pessoas certas, terá em sua página um gran-
de filtro com inteligência humana", afirma Alessan-
dra Barbosa Lima, CEO da E.Life, empresa que
monitora e analisa ações de mídia social. "É uma
multidão trabalhando para você gratuitamente."

Esse filtro de informações funciona porque o mi-
croblog concentra muita gente especializada em de-
terminados temas, o que torna os comentários mais
relevantes. "O grande valor do Twitter é qualificar in-
formações", diz Raquel Recuero, professora e pes-
quisadora de redes sociais da Universidade Católica
de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É um perfil diferen-
te do encontrado em outras redes sociais, como o
orkut, em que os adolescentes proliferam. "O Twitter
é o melhor antispam que poderia ser inventado. Você
só recebe as informações de quem quer", diz Marcelo
Branco, diretor da Campus Party e coordenador do
projeto Software Livre Brasil.

Quem você segue também espalha informações
vindas de quem segue, pelos retweets. A prática de
citar o nome de quem emitiu a informação foi incor-
porada do padrão usado por blogueiros, que costu-
mam colocar links para as fontes primárias de seus
posts. A disseminação do uso dos retweets configura
um novo jeito de disseminar conhecimento. "As pes-
soas serão capazes de estudar o processo dos retwe-
ets para entender o que faz um conteúdo se tornar
viral. Nunca tinha sido possível fazer isso antes", afir-
ma o pesquisador americano Dan Zarrella, especiali-
zado em mídias sociais e marketing viral.

Vai um emprego aí?
Se o filtro qualificado de informações é um dos des-
taques do Twitter, o site também tem vocação para
ser um grande mural de classificados. Os sites de
empregos (e as próprias empresas) estão usando o
Twitter para divulgar vagas que antes eram ofereci-
das apenas em suas páginas. É o caso da Vagas Tec-
nologia, que tem o perfil mais seguido na área de
empregos — 11 500 pessoas. Ele divulga as vagas
oferecidas por 800 empresas que são suas clientes.
Agora, as vagas estão segmentadas por estado, com
27 novos perfis. "É possível que no futuro tenhamos
perfis com empregos por setor", afirma Luís Testa,
gerente de marketing da Vagas Tecnologia.

Além de oferecer trabalho, muitas empresas mo-
nitoram o que as pessoas estão dizendo na rede. Por
isso é comum encontrar tweets de quem está à pro-
cura de trabalho. Foi assim que a estudante de publi-
cidade e propaganda May Mídori, de 22 anos, conse-
guiu seu emprego atual, na revista Offline, voltada ao
público universitário. Tudo começou quando ela or-
ganizou o perfil @PillowFightSP, de uma flashmob



em São Paulo. "Depois que fizemos o movimento, tui-
tei que estava procurando emprego. Uma das meni-
nas que trabalham na Offline viu e me chamou para
conversar", diz May. Assim, há quatro meses a estu-
dante trabalha como analista de mídias sociais e ge-
rencia cinco perfis, incluindo o seu próprio.

Na relação entre trabalho e empresa, começa a
surgir nas companhias a preocupação de evitar que
funcionários divulguem dados confidenciais. Como
toda ferramenta nova, ainda vai levar um tempo para
as empresas encontrarem um equilíbrio entre o que
fazer ou não no Twitter. O canal esportivo ESPN, por
exemplo, proibiu que seus jornalistas nos Estados
Unidos falem sobre esportes nos perfis
do Twitter ou em outras redes sociais.
Só podem discutir o assunto nos sites e
blogs da empresa. O comentarista Ric
Bucher criticou em sua página: "Meu
palpite é que ainda posso tuitar sobre
minhas férias, carros, compras etc. O
que eu farei, se puder. Mas a conversa
informal sobre a NBA está em risco".

No Brasil, a operadora de telecomu-
nicações GVT é uma das empresas que
já criaram um código de conduta corpo-
rativa que inclui as redes sociais. "Nós
estimulamos o uso, mas conversamos
com as pessoas para explicar como fa-

zer para não expor a empresa, para que elas tenham
discernimento do que pode ser falado", diz Adeíldo
Nascimento, diretor de Recursos Humanos da GVT.

Linha direta com o governo
No mês de junho o Twitter foi a principal ferramenta
para a primeira rebelião 2.0 que já se viu. Opositores
do presidente reeleito do Irã, Mahmoud Ahmadine-
jad, usaram o site para expressar na internet o cla-
mor que vinha das ruas de Teerã. Com os jornais lo-
cais censurados e boa parte da imprensa estrangeira
sendo expulsa do país, o Twitter se tornou um canal
de notícias e expressão dos direitos dos iranianos.



No Brasil, os pedidos de # forasarney, pela renún-
cia do presidente do Senado, José Sarney, ganharam
espaço nos tweets, mas não tiveram resultado efeti-
vo. Por outro lado, estão surgindo iniciativas que po-
dem estreitar o relacionamento entre cidadãos e po-
der público. O mais destacado deles, por enquanto, é
do Governo do Estado de São Paulo, que liberou o uso
de redes sociais pelos servidores e possibilitou a
criação de perfis das secretarias no Twitter. O grande
incentivador do uso do Twitter é o próprio governador
José Serra. Ele alimenta diariamente sua página e
tem cerca de 70 mil seguidores.

"O uso do Twitter encurtou a distância entre o
governo e as pessoas. É mais simples para elas in-
teragirem, dizerem o que não está sendo feito ou
até alertar sobre algo que deveria estar funcionan-
do e não está", afirma Bruno Caetano, secretário

da Comunicação do Governo do Estado de São Pau-
lo. O principal perfil, o @governosp, acumula quase
8 mil seguidores e publica uma média de dez men-
sagens por dia.

Um dos exemplos práticos desse uso está na
Secretaria de Agricultura, com um perfil criado
pouco antes da iniciativa do governo. A sacada é
atingir até quem está fora da internet. "Muitos
dos nossos seguidores são estudantes de agrono-
mia. Eles levam para os pais, que muitas vezes
são agricultores, as dicas que damos no perfil",
afirma Vinícius Dias, responsável por gerenciar os
perfis de mídias sociais da secretaria. No Twitter
há links para o perfil do Flickr, que exibe espécies
de peixes com descrições científicas, e do YouTu-
be, com vídeos com explicações práticas de como
plantar mudas, por exemplo.



Verdadeiro ou falso
Uma das facetas mais bem humora-
das do Twitter é acompanhar os perfis
das celebridades — ou melhor, de
seus fakes. Viraram clássicos na rede
as tiradas dos falsos perfis dos atores
Vitor Fasano (sem o Victor do original)
e Nair Bello (que já morreu em 2007,
bem antes de o Twitter virar celebri-
dade). Para ajudar a identificar o ver-
dadeiro e o falso, o site tem certificado
os perfis oficiais de pessoas mais co-
nhecidas. Brasileiros como os pilotos
Nelsinho Piquet, Rubens Barrichello e
Antônio Pizzonia e os apresentadores
Luciano Huck e Marcelo Tas já estam-
pam o selo Verified Account.

Com o boom do Twitter no Brasil
nos últimos meses, observou-se um
movimento de entrada de celebrida-
des semelhante ao visto nos Estados
Unidos. A liderança do ranking nacio-
nal, mantida por Marcelo Tas durante
alguns meses, foi derrubada pelo atu-
al técnico do Corinthians, Mano Mene-
zes, que tem cerca de 750 mil segui-
dores. Seu perfil é mantido a quatro
mãos, com a ajuda de sua coordena-
dora de imprensa e imagem, a filha
Camilla Menezes, de 25 anos.

A idéia de criar um perfil foi dela.
Ela estudou exemplos internacionais
para decidir que forma usar. "Não tí-
nhamos nenhuma ambição em ter o
perfil mais seguido do Brasil. O objetivo é aproximar
o torcedor, que pode acompanhar a rotina dos treina-
mentos." Com tantos seguidores, que não são ape-
nas torcedores do Corinthians, mas também de ou-
tros clubes por onde Mano Menezes já passou,
Camilla afirma ser impossível responder a todos os
comentários. Por isso, adotou um modelo de apenas
escrever as mensagens do técnico. "A gente conversa
e ele diz o que quer falar pelo Twitter. Aí montamos e
colocamos no ar de dois a três posts por dia."

Tudo por um desconto
O número de perfis corporativos vem crescendo rapi-
damente e algumas empresas já aproveitam o micro-
blog efetivamente para vender. O site Comprafacil.
com lançou em agosto uma série de leilões de produ-
tos pelo Twitter. O primeiro, realizado no dia 13, lei-
loou uma câmera digital da Olympus vendida por 899
reais. O martelo foi batido em 431,50 reais, depois de
três horas e meia e mais de 1 200 lances dados por
cerca de 300 participantes. "Escolhemos oferecer
bons produtos que são desejo de consumo das pes-
soas", diz Gustavo Bach, diretor de marketing do

Comprafacil.com. Além da câ-
mera, um celular Arena, da
LG, foi a leilão no dia 20. Aca-
bou arrematado por 600 reais.

O editor de imagem cario-
ca Diego Gomes, de 26 anos,
conseguiu o lance final do
primeiro leilão e levou a câ-
mera para casa. "Fui colo-
cando os lances, mas foi algo
despretensioso", diz. Não é a
primeira vez que Gomes con-
segue ganhar descontos ou
produtos pelo Twitter. Ele
afirma que a maioria dos
perfis que segue é de empre-
sas, para ficar sabendo de
promoções. Prestes a se ca-
sar, ele já conseguiu poupar
algum dinheiro ao comprar a
geladeira e a máquina de la-
var roupas com bons descon-
tos. Entre suas pechinchas
virtuais estão um tênis de
corrida por 60 reais e uma
garrafa de uísque Red Label
por apenas 20.

Assim como o leilão virtu-
al do Comprafacil.com, outras
ações inusitadas têm surgido
no Twitter. Uma delas foi da
LG, com um perfil para o refri-
gerador Top Mount. Durante o
mês de junho, dez kits eram

distribuídos nos dias úteis. Na geladeira, eram fil-
mados por uma das quatro câmeras instaladas in-
ternamente. Pelo site da campanha, os tuiteiros
acompanhavam qual seria o próximo kit e ao sinal
de "valendo", dado pela organização do perfil, a pri-
meira pessoa a responder ganhava o produto. "A
relação custo-benefício da campanha foi muito boa.
Conseguimos medir bem a quantidade de tweets e
retweets e o impacto da marca", diz Cristiana Agos-
tini, gerente de Digital Marketing da LG Electronics
Brasil. Os motoboys que entregaram os 200 kits ro-
daram 6 mil quilômetros pela cidade de São Paulo.

Outros usos criativos do Twitter podem surgir a
qualquer momento. O serviço está em constante
transformação, sobretudo por iniciativas inventa-
das pelos próprios usuários. O que começou com a
pergunta "O que você está fazendo?" já mudou para
"Compartilhe e descubra o que está acontecendo
agora, em algum lugar do mundo". O próximo pas-
so deve incorporar a localização exata de onde a
mensagem está sendo transmitida, começando
pelos programas para celular e desktop. Onde você
está agora? Não vai ser nem preciso perguntar.
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