


esenvolvido em 2006 por
Jack Dorsey, um progra-
mador de software, o
Twitter é atualmente um

dos serviços de rede social mais utili-
zado em todo o mundo. Em fevereiro
deste ano, o blog Compete.com ele-
geu a ferramenta em terceiro lugar co-
mo site mais utilizado, ficando atrás
apenas do Facebook e Myspace.

Para quem não conhece, o serviço é
disponível para qualquer pessoa, basta
preencher um simples cadastro e enjoy!
Mas nem pense em escrever textos gi-
gantes, é possível postar apenas 140 ca-
racteres, isso mesmo, o twitteiro (usuá-
rio do twitter) precisa ser conciso.

O site é utilizado por anônimos, hu-
moristas, atores, apresentadores, etc.
Além de pessoas, a ferramenta "caiu
como uma luva" para as grandes em-
presas, que usam o Twitter para a di-
vulgação de suas marcas. Dessa ma-
neira, conseguem manter um rela-
cionamento mais próximo com seus
clientes, recebendo elogios, sugestões
e às vezes críticas.

Exemplo
Até uma empresa de crédito imobi-

liário embarcou de vez no mundo vir-
tual. A Canal Crédito utiliza redes so-
ciais como, Twitter, Facebook e Orkut.
Segundo a empresa, ela é a primeira a
oferecer uma plataforma de produtos
e serviços ao cliente via Internet. "O
objetivo é um só, chegar o mais pró-
ximo que pudermos dos nossos clien-
tes", comenta o diretor executivo da
empresa, Marcelo Prata.

Na primeira semana em que esteve
presente na comunidade Facebook o
acesso ao site por esse meio represen-
tou 28% do número total, de acordo
com a Canal de Crédito.

"Cada comunidade tem um perfil
e funcionalidades distintas. Estamos
aprendendo a lidar com isso", afirma
Prata. "Com o Twitter, por exemplo, é
fantástica a agilidade que temos para
informar um novo projeto ou comen-
tar notícias ligadas à nossa área de
atuação", conclui.

Marketing
Para o diretor e fundador da

Grafikonstruct - estúdio que produz
design interativo - Rodrigo Teco, não
é toda empresa que consegue lucro
financeiro com a utilização de mí-
dia social. "Como todas as coisas que
aparecem na Internet, não se deve
abraçar a causa corporativamente
sem análise de benefícios e riscos",
ressalta. Apesar de ser difícil fechar
um negócio através dessa ferramen-
ta, Teco cita um exemplo bem suce-
dido: "A Gafisa investe em marketing
digital há algum tempo, a marca é um
sucesso no Twitter, tanto que vendeu
um apartamento por ele", lembra.

Sobre as possíveis críticas recebi-
das através do Twitter a melhor saída
de acordo com Prata é dar a versão
da empresa. "Do contrário, não tem o
que ser feito, é contar com o bom sen-
so dos usuários e oferecer, dependen-
do da repercussão do assunto, expli-
cações em nossa página" argumenta.

Teco defende a mesma opinião.
"Caso ocorra, o melhor é reavaliar
a estratégia e tentar reverter o inci-
dente oferecendo novas informações
mais relevantes aos seus seguidores",
aconselha.



Governamental
Até o Governo de Minas Gerais en-

trou na onda de twittar. O Estado do
governador Aécio Neves (PSDB) utili-
za a ferramenta desde o mês de abril
de 2009. "Essa nova política de co-
municação tem como uma de su-
as metas a publicação das ações go-
vernamentais", explica o jornalis-
ta superintendente de Imprensa da
Subsecretária de Comunicação do
Governo de Minas, Hugo Teixeira. Ele
lembra que as dezoito Secretarias de
Estado, Fundações, Órgãos e vários
programas e Projetos governamen-
tais possuem sites com informações
sobre serviços e ações institucionais.
"Então, twitter, youtube, flickr e blog
do Governo de Minas Gerais fazem

parte dessa convergência midiática ao
utilizar as redes sociais eleitas pela po-
pulação como meio de disseminação
da informação", diz Teixeira.

De acordo com o superintendente de
imprensa, todo conteúdo postado está
publicado em seus sites, em sua maio-
ria, no site da Agência Minas. "As posta-
gens são realizadas por jornalistas au-
torizados e que fazem parte da equipe
da Subsecretária de Comunicação do
Governo de Minas", explica.

Para Teixeira o que comprova o be-
nefício da utilização do Twitter são
os comentários replicados por ou-
tros usuários e o número de seguido-
res. Até o fechamento desta edição,
o twitter.com/governomg tinha 1426
seguidores.
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