


Apesar de existir há cerca de três anos, só
agora o Twitter deixou de ser uma ferra-
menta utilizada apenas por aficionados
de tecnologia ou celebridades e virou fe-
bre, principalmente no Brasil. Em todo o
mundo, a quantidade de usuários subiu de
10 milhões de nomes, em fevereiro, para
mais de 32 milhões, em abril. Segundo o
Ibope Nielsen Online, no mês de junho o
Brasil assumiu a liderança em penetração
da plataforma, com 5 milhões de usuários.
Ou seja, 15% dos cerca de 34 milhões de
brasileiros que acessaram a internet visi-
taram o serviço. Isso representa um au-
mento de 71% em relação ao número de
visitas de brasileiros ao Twitter em maio.

A idéia de compartilhar informações
em apenas 140 caracteres, com a per-
gunta: "O que você está fazendo agora?",
parece ter atraído de fato as pessoas co-
muns. O serviço, que antes era pouco co-
nhecido, passou a fazer parte das rodas
de conversas informais, despertando a
atenção tanto dos consumidores, quan-
to das marcas. O que não quer dizer que
será mais uma revolução na maneira
de se comunicar. Mas, se continuar a
crescer na mesma proporção, será sem
dúvida um importante canal para as em-
presas se aproximarem cada vez mais de
públicos segmentados. Então atenção:
não ignore o Twitter.

Não são apenas os números gigantes
que impressionam. Hoje, o serviço de mi-
croblog começa a se insinuar como uma
curiosa e interessante ferramenta de ma-
rketing de relacionamento pela qualidade

do seu público. Ou melhor, pela diversi-
dade de nichos que agrega. É o que revela
estudo desenvolvido pela agência Bullet.
A pesquisa mostra, entre outras coisas,

um público formador de opinião e aberto
à publicidade relevante (ver quadro).

"Quando um usuário do Twitter decide
seguir determinada empresa ou marca, ele
demonstra seu interesse em receber novi-
dades, saber o que acontece com ela. Se a
marca souber suprir as expectativas desse
cliente, ele poderá tornar-se 'advogado da
marca'", destaca Bruna Calheiros, respon-
sável pela presença digital da Bullet.

FERRAMENTA MÚLTIPLA
O Twitter pode ser associado aos mais
diversos objetivos de marketing, como
branding, pesquisa e prospecção de
clientes. Serve também para prestar ser-
viços e disponibilizar informações e pro-
moções instantâneas. Em Los Angeles, a
rede itinerante de comida coreana Kore-
an BBQ Taco Truck vale-se do serviço de



microblog para informar a localização
dos caminhões que servem as refeições.
E para falar de seu potencial como fer-
ramenta de mobilização basta lembrar a
campanha de Barack Obama à presidên-
cia dos Estados Unidos.

No Twitter também é possível buscar
diretamente a meta prioritária de qual-
quer estratégia de marketing: a geração
de receita. A Dell, por exemplo, em todo
o mundo já computa mais de US$ 5 mi-
lhões em vendas via Twitter. Conside-
rados os US$ 61 bilhões faturados glo-
balmente por essa empresa, não parece
muito, mas o início da divulgação dos
números da Dell, no final de 2009, am-
pliou consideravelmente o interesse das
empresas pelos twitteiros.

Segundo Mirvane Goulart, gerente sê-
nior de online da Dell Brasil, o perfil da
Dell Outlet - conta da operação norte-
americana da empresa na qual os usu-
ários podem adquirir equipamentos re-
condicionados - acaba sendo "recomen-
dado" pelos próprios twitteiros, pois oca-
sionalmente traz ofertas exclusivas para
seus seguidores. E há outros benefícios,
além das vendas: "O Twitter nos permite
estar em contato com nossos clientes e,
ao mesmo tempo, trabalhar o posiciona-
mento dos nossos produtos", diz.

Com a ferramenta, também se pode ven-

0 ingresso no Twitter pode exigir agilidade quase pessoal de organizações nas quais
cada manifestação pode ter profundas implicações mercadológicas, ou mesmo jurídi-
cas. Mas, de acordo com Bruna Calheiros, da Bullet, não é mais da marca a decisão de
entrar ou não. "Agora, a decisão é do consumidor", garante.
Concretizado o ingresso, é preciso angariar seguidores, mantê-los interessados, enga-
já-los. E tais tarefas somente terão chance de êxito caso sejam seguidas algumas reco-
mendações sempre lembradas por quem estuda ou aproveita o potencial mercadológico
do serviço.
A primeira e mais importante é que só é seguido quem consegue ser relevante, ofe-
recendo algo — talvez uma simples informação — capaz de justificar o interesse dos
twitteiros. "Relevância é a maior qualidade do Twitter. É possível seguir pessoas que
nos interessam e, com extrema facilidade, deixar de seguir", destaca Plínio Okamoto,
diretor de criação da Rapp Brasil.
Ser relevante no Twitter pode significar até dedicar espaço à concorrência. Foi o que
fez a agência JWT no perfil desenvolvido para o cliente Ford Caminhões vinculado à
competição automobilística Rally dos Sertões. A ação visava divulgar a performance das
equipes Ford, mas em determinados momentos foi necessário informar que veículos
de outras marcas lideravam a prova. "Se não fizéssemos isso, excluiríamos quem tinha
interesse no Rally", justifica Leonardo Longo, coordenador de mídia da JWT.
E por fim, mas da mesma forma importante, autenticidade e transparência são premis-
sas fundamentais para o êxito no Twitter. "Se existe algum indício de que a marca não
está falando a verdade, ela será descoberta e se espalhará rapidamente", diz Okamoto,
da Rapp. Para ele, também é necessário entender esse ambiente como um espaço de
conversas e de intercâmbio, no qual não cabe apenas expor seus próprios argumentos.
"Antes de sair anunciando, é preciso ouvir", enfatiza Plínio.

der pelo mecanismo social shopping, fun-
damentado na recomendação de compra
por usuários das redes sociais. Um exem-
plo é a ação desenvolvida pela agência
especializada em redes sociais E-life para
O Boticário. Nela, os usuários diziam um
produto da marca que gostariam de ga-
nhar de seus seguidores. "Cada vez mais
as pessoas comprarão a partir de reco-
mendações de outras", prevê Alessandro

"Talvez a inclusão de
formatos publicitários
num futuro próximo
possa diminuir sua
relevância e ameaçar
o interesse do público"
- Plínio Okamoto, diretor de
criação da RappBrasil

Barbosa Lima, sócio-diretor da E-life.
Na Porto Seguro, embora trabalhada

pela área de marketing, a presença no
Twitter está intimamente vinculada ao
SAC. A seguradora mantém três contas:
uma institucional, uma vinculada a um
serviço de compra e venda de veículos
usados e outra associada a uma campa-
nha de responsabilidade social. "Hoje,
o Twitter acaba sendo uma extensão do
nosso SAC, mas nele temos a oportuni-
dade de também sermos ouvidos, divul-
gando informações pertinentes ao nosso
negócio. Já começamos, inclusive, a per-
ceber um impacto positivo entre nossos
seguidores", afirma Rafael Caetano, ge-
rente de canais eletrônicos, trade marke-
ting e marketing direto da Porto Seguro.

A PONTA DA CAUDA
Quem entra no Twitter deve ter sempre
em mente que essa não é uma ferramen-
ta de massa, e sim um canal de comu-
nicação extremamente segmentado. Nos
três perfis da Porto Seguro, a quantidade



de seguidores varia entre pouco mais de
500 e 550. Já o perfil desenvolvido pela
JWT para associar a Ford ao Rally dos
Sertões angariou aproximadamente 250
seguidores em duas semanas. "O Twit-
ter ainda é uma ferramenta de nicho, em
que a qualidade é muito mais que quan-
tidade", enfatiza Leonardo.

Podem não ser números muito impac-
tantes, mas incluem agentes capazes de
gerar um retorno - positivo ou negativo
- extremamente significativo. "Quando
ligam para a central de atendimento da
Porto Seguro para solicitar um dos veícu-
los de socorro da empresa, muitos clien-
tes hoje twittam a informação relativa a
esse pedido, depois informam se o veí-
culo chegou rapidamente ou demorou,
ou se o atendimento foi bom ou ruim",
afirma Caetano.

"O Twitter é hoje a
melhor maneira de
ouvir as pessoas"
- Marcelo Tas, Jornalista &
apresentador

Via canais digitais, informações desse
gênero podem expandir-se em dimen-
sões impensáveis. "Esse diálogo aberto
e franco com o público está mudando a
maneira de o marketing relacionar-se
com colaboradores, fornecedores, pros-
pects e clientes", completa Caetano.

BOM PARA HOJE
Dadas as possibilidades hoje abertas
pelo serviço de microblog para o marke-



Ainda é preciso definir melhor as métricas
relacionadas ao Twitter, diz Rafael Caeta-
no, da Porto Seguro. O que seria a melhor?
A quantidade de tweets positivos ou negati-
vos, os retweets ou número de seguidores?
"Hoje, trabalhamos com o nível de satisfa-
ção dos usuários dentro do canal", ele es-
pecifica. Além de uma agência dedicada ao
monitoramento de sua imagem em redes
sociais, a Porto Seguro mantém um pro-
fissional integralmente dedicado a esses
espaços (inclusive o Twitter].
Já a JWT e a Ford Caminhões contaram
com uma agência especializada no ge-
renciamento dos dois perfis já criados por
esse anunciante (além daquele dedicado
ao Rally dos Sertões, houve outro, em uma
campanha do modelo Transit). Nos Esta-
dos Unidos, diz Leonardo, a Ford mantém
um colaborador extremamente qualificado
para materializar sua presença nas redes
sociais. "Acredito não haver ainda uma em-
presa brasileira que eleja um representan-
te — uma pessoa física — capaz de repre-
sentá-la nas redes sociais. E o Twitter exige
essa presença mais pessoal", acrescenta.
Mas, conforme lembra Plínio, a crescente
popularidade dessa rede trouxe problemas
- como a instabilidade do serviço —, e ela
tem taxa de retenção muito baixa: "Cerca
de 60% dos usuários a abandonam após o
primeiro mês", diz o diretor da Rapp (o ín-
dice apresentado por ele refere-se a usu-
ários norte-americanos e foi publicado em
abril em um blog do instituto da Nielsen).
E quem planeja trabalhar com o Twitter
deve considerar que o principal retorno ali
obtido é composto por pessoas — segui-
dores —, e, portanto, esse capital dever
ser trabalhado com extremo cuidado, pois
pode reagir de maneira muito imediata e
inesperada. "Esse capital social composto
pelos seguidores estará sempre ali, não
será possível dispensá-lo ou de repente
começar do zero um novo relacionamento
com ele", diz Alessandro, da E-life.

ting, talvez não seja relevante discutir
se o Twitter terá vida longa ou será logo
sobrepujado por outra novidade gerada
pela evolução da tecnologia e pela criati-

vidade dos usuários das mídias digitais.
Para Rafael Caetano, da Porto Seguro,

é possível projetar algo mais que um fe-
nômeno passageiro. "Ele tem todas as
características próprias dos novos tem-
pos, como simplicidade, praticidade e
objetividade."

Para Okamoto, da Rapp, o principal
obstáculo para a consolidação do Twitter
não tem nada a ver com suas funcionali-
dades ou com seu potencial como ferra-
menta de marketing. O problema é que
ele ainda não engendrou nenhum mode-
lo próprio de geração de receita. "Talvez
a inclusão de formatos publicitários num
futuro próximo possa diminuir sua rele-
vância e ameaçar o interesse do públi-
co", pondera.

Até agora, uma coisa é certa: hoje, o
Twitter pode gerar retornos muito inte-
ressantes para as empresas. Como qual-
quer meio, deve ser aproveitado enquan-

to é relevante e, como qualquer mídia
social, deve ser trabalhado com modelos
muito distintos daqueles dedicados aos
meios tradicionais, muito calcados nas
estratégias de longo prazo próprias para
canais que permaneceram imutáveis
também por muito tempo. "Não temos
estratégias para Twitter ou Facebook,
mas sim um engajamento que é chave
para os nossos esforços de marketing",
afirma John Wolf, diretor de relações
públicas da Marriott Internacional, rede
hoteleira multinacional atualmente com
três perfis no Twitter.
• Segundo ele, ao usar mídia social,
a Marriott reforça sua transparência
e aproxima-se mais de seus clientes.
"Também podemos levar-lhes a infor-
mação em tempo real; e, como nossos
clientes estão sempre correndo, como
opção móvel o Twitter adequa-se perfei-
tamente", finaliza John.
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