
Ciente do crescimento das mídias de massa e de suas influências no cotidiano da sociedade moderna, o artista

plástico e cineasta Andy Warhol produziu uma das frases mais famosas que define bem tais transformações: "No

futuro, qualquer pessoa será famosa por 15 minutos".

Porém, ele vivia em um mundo que ainda desconhecia a velocidade e o poder de comunicação proporcionados pela

internet. Assim, em tempos de mídias sociais, que se tornaram a grande coqueluche nos últimos dois anos, podemos dizer que

a passagem acima agora pode ser transformada em: "No futuro, qualquer pessoa será famosa por até 140 caracteres".

Pelas características desta adaptação do célebre pensamento de Warhol, é fácil descobrir que o Twitter é

atualmente o centro das atenções de usuários e empresas, que vão descobrindo novas formas de se comunicar e,

principalmente, se relacionar digitalmente.

"O Twitter agrega um imediatismo novo para as marcas. E também uma informalidade. Ele é um ambiente de

pessoas, as marcas são intrusas nele. Como todo ambiente fechado, ainda restrito a 'iniciados', é repleto de regras e

etiquetas, que as marcas precisam ter humildade de entender e adotar", afirma Roberto Cassano, diretor de estratégia

da Agência Frog (www.agenciafrog.com.br).

Diante desse cenário, sua evolução promete trazer boas oportunidades para quem entender suas principais

características e particularidades, criando assim novos tipos de serviços que possam ajudar as empresas a participarem

de maneira eficaz das conversações geradas a partir deste modelo de comunicação digital.



Portfólio de serviços #oportunidades
A primeira boa notícia quando falamos de

oportunidades são as opções de serviços que as agências

digitais poderão oferecer para os seus clientes. "O Twitter

permite o relacionamento em tempo real 1-para-1, 1-para-

muitos e muitos-para-muitos. Estamos falando de produzir

conteúdo, de fomentar a disseminação boca a boca ou de

implementar ferramentas e aplicações que se integram ao

serviço. Ou seja: é trabalho para planejamento, criação,

design, TI etc.", explica Cassano.

"As agências podem ajudar seus clientes a entender o

que o seu público-alvo quer, quais são suas expectativas

em geral e assim saber exatamente como e de que

forma se relacionar com eles. Com esta análise feita, as

agências serão responsáveis pela 'voz' da empresa nestes

meios, falando, ouvindo e mensurando os impactos da

interferência da empresa nas mídias sociais", argumenta

Rodrigo Quintão, diretor executivo da 4Ps Agência

Digital (www.4ps.com.br).

Nesta busca por oportunidades, Vitor Guerra, sócio

e diretor de planejamento em mídias sociais da Idéia s/a

(www.ideiasa.com), aponta algumas das características

essenciais para que os profissionais de web possam

apresentar trabalhos de qualidade nestes ambientes.

"Se o Twitter é uma ferramenta de comunicação digital,

os profissionais dessa área naturalmente têm muito a

oferecer. Twittar para empresas e checar o que falam

dela pode virar moda daqui em diante, mas os futuros

candidatos não podem cair no erro de pensar que a tarefa

é simples. Para entrar nesse meio, não basta ser um usuário

ativo no Twitter. Antes de se propor a prestar serviços

ligados à geração de conteúdo em mídias sociais, é preciso

entender muito bem novas métricas, como influência e

relevância, além de conhecer profundamente o cenário

em que seu futuro cliente está inserido e como se dão as

relações dos indivíduos em redes de relacionamento."

Quando indicar o uso do Twitter? #comofas
Conhecidas algumas das oportunidades de negócios

existentes pelo Twitter, o próximo passo será avaliar

quando o uso desta ferramenta deverá ser indicado, para

evitar que seu potencial de comunicação e relacionamento

seja desperdiçado em projetos que possam acarretar em

efeitos negativos para a imagem de uma marca.

"O Twitter pode ser usado para várias coisas: desde

promover serviços e produtos/ofertas até a identificação

e solução de problemas e dúvidas. O mais importante é

que as agências devem ter sensibilidade ao propor o uso a

um cliente. Elas precisam se perguntar: 'Meu cliente está

preparado para isso?'; 'Sua filosofia é aderente ao Twitter?';

'Haverá relevância na presença desse cliente no Twitter?'.

Na verdade, o Twitter é só a bola da vez, mas essas

perguntas, em outros momentos, já se aplicaram a blogs

e, antes disso, a qualquer tipo de site. Quando comecei a

trabalhar com web, em 97, era comum um cliente querer um

site 'só para estar lá', ou ainda, 'porque meu concorrente

tem um'. Se você quer um megafone, é bom que tenha algo

de bacana para dizer", orienta Tharso Vieira, sócio e diretor

de operações da Bumaiê (www.bumaie.com.br).

"O que temos notado são clientes sedentos por

entrar no Twitter a qualquer custo. É claro que entrar por

entrar não faz sentido. Uma empresa que não tem um

histórico de diálogo com o cliente, ou que simplesmente

nunca se aventurou pelos meios digitais além da

fronteira de seu próprio site 1.0, deve pensar muito

bem na estratégia que irá usar em sua página do Twitter.

Qualquer um pode ter sucesso em uma empreitada

no Twitter desde que esse projeto seja encarado com

seriedade. Querer parecer algo que não se é nunca deu

certo e não dará agora", ressalta Vitor.

Em relação aos bons exemplos na utilização do

Twitter (confira outros na página 55), Tharso cita casos

envolvendo empresas de diferentes ramos de atuação.

"Uma companhia aérea pode usá-lo para informar sobre

seus voos, condições dos aeroportos e para resolver

problemas dos clientes. A ©VirginAtlantic faz isso

de forma genial. Outro é o teefury.com, uma loja de

camisetas on-line que comercializa um único modelo por

dia. Eles usam o Twitter para comunicar a estampa do dia,

discutir sobre as opiniões dos consumidores e gerar buzz.

Uma empresa de serviços pode detectar reclamações e

agir para contornar os problemas rapidamente, fazendo

com que um crítico da marca torne-se um cliente satisfeito

diante de milhares de pessoas. Isso tem um poder que não

pode ser desprezado."

Boas práticas no uso da ferramenta
é omeu jeitinho

A passagem da celebridade televisiva Xuxa Meneghel

(http://twitter.com/xuxameneghel) tem causado muita

polêmica pelo Twitter. A primeira delas envolveu o modo

como ela postava seus textos, todos em caixa alta, modelo



não recomendado pelas netiquetas da web (http://

migre.me/71 k5), que traduz esta forma de escrita como

se a pessoa estivesse falando em voz alta ou até mesmo

gritando com seus interlocutores.

Ao ser alertada sobre tal situação, na tentativa de

se explicar, ela acabou falando que "era seu jeitinho

de escrever no computador" (http://migre.me/71 RR).

Em pouco tempo, a passagem acabou virando motivo

de piada e inspiração para o surgimento da "famosa"

hashtag #é o meu jeitinho, que vem sendo utilizada para

apontar ironicamente todo o tipo de situação.

Recentemente, o guru da usabilidade, Jakob Nielsen,

publicou um artigo apresentando algumas dicas sobre

design iterativo no Twitter (http://migre.me/71Zo) e

as questões de usabilidade em textos postados em

microblogs, como: utilizar ":" para economizar caracteres;

colocar em caixa alta apenas a palavra-chave do post;

incluir informações específicas no texto; e cuidado para

deixar um mínimo de caracteres disponíveis no texto para

que o post possa ser "retuitado (RT)".

Diante dessas recomendações, e da experiência

ocorrida no caso do "jeitinho" da Xuxa, já é possível

apontar algumas boas práticas na hora de se produzir e

publicar conteúdo através do Twitter? "Não existe dica

válida se você não souber conversar na mesma 'língua' do

seu público-alvo. Não se pode falar gírias para um público

que gosta de seriedade, nem razões para ser formal para

um público que gosta da informalidade. Esta é a primeira

regra: ter uma personalidade e um comportamento

condizente com a de seu público-alvo. Dicas de como

construir um texto são sempre válidas, pois aumentam

as chances de resposta por parte do receptor da

mensagem", afirma Rodrigo.

"Existem boas práticas sim. O que não existe são regras

absolutas. Citar suas fontes, sinalizar seus conteúdos com

hashtags (#), usar sabiamente letras maiúsculas, reduzir URLs,

não seguir pessoas indiscriminadamente e aplicar códigos

específicos como 'RT' e 'd' são exemplos de boas práticas.

Por outro lado, contradizendo uma 'boa prática' bastante

famosa, não acredito que seguir quem te segue é sempre o

que deve ser feito. Essa é o tipo de boa conduta que faz você

ser bem visto por aí, mas não necessariamente te faz bem.

Se um chato te segue, você é obrigado a ler suas chatices?

Acho que não. Nesses casos, acredito em uma seleção

natural - leia-se #unfollow - na qual os chatos terão cada vez

menos seguidores enquanto os usuários que geram conteúdo

relevante garantirão seus espaços", orienta Vitor.

Monitorando opiniões #pronto falei
Na edição de setembro da Revista Tldigital, na seção

Newwws, o colunista Alexandre Fontoura divulgou que,

"de acordo com a pesquisa da Pear Analytics (http://

migre.me/6hKz), cerca de 40% dos tweets contam

fatos sem interesse sobre a rotina do usuário e 37% são

conversas entre usuários. A consultoria selecionou duas

mil mensagens publicadas no Twitter entre as 11h e as

17h durante duas semanas. Mensagens que repliquem

conteúdos de outros usuários, conhecidas como reiweets,

foram responsáveis por 8,7%, seguidas pelos tweets

autopromocionais, em que empresas anunciam novos

produtos ou serviços e promoções, com 5,8% da amostra."

Quando falamos da mensuração de resultados

envolvendo o Twitter, alguns dados e elementos serão

fundamentais para se montar um processo de monitoração

em relação à multiplicação instantânea e imediata de

opiniões publicadas sobre uma marca neste ambiente.

"A primeira prática é monitorar constantemente a

palavra-chave (ou tag) que se relaciona a sua marca. Uma

visita ao http://search.twitter.com/, com buscas diretas

pelo nome de sua marca, ou ainda palavras que podem

estar relacionadas ao seu produto, serviço e concorrentes

seriam as primeiras medidas para entender o que se diz



na ferramenta. Mas muita coisa deverá ser filtrada. Com

todo este 'buzz' gerado em torno da ferramenta, muitos

tendem a considerar qualquer punhado de twitts como

a verdade absoluta, o que pode levar a um grande erro.

Quando monitoramos o que se fala no Twitter, temos que

levar em consideração qual a força de quem está falando -

conseguimos isso checando quantidade de seguidores do

'tuiteiro' e, mais a fundo, seguidores de seus seguidores.

Dessa maneira, determinamos o quanto a mensagem (ou

mensagens) foi relevante antes de tomá-la como verdade.

É muito importante que, além da monitoração de tags

citadas no Twitter e capital social de quem as citou, sua

pesquisa esteja cruzada com outras mídias, como blogs

e comunidades em redes sociais. O Twitter não é o único

ponto de contato com seu consumidor", alerta Léo Palagi,

diretor da Red Cube (www.redcube.com.br).

"O Twitter se destaca, dentre outras redes sociais,

quando o assunto é facilidade para monitorar as

informações que transitam entre seus milhares de perfis

ativos. Hoje, existem inúmeras ferramentas para este

fim, a maioria gratuita. Bons exemplos: TwitterCounter

(http://twittercounter.com), TwitterAnalyzer (http://

twitteranalyzer.com) e o brasileiro BlaBlaBra (http://

blablabra.net)", acrescenta Vitor.

Porém, uma opinião parece ser unânime entre os

especialistas: é importante saber extrair a relevância

dos dados apurados. "Alcance relativo de cada autor,

velocidade de disseminação, volume de cliques nos links,

tudo isso ajuda a desenhar um cenário que qualifique

a informação obtida de forma automatizada, por um

processo de monitoramento. Algumas ferramentas

avaliam a qualidade dos tweets, por exemplo,

considerando textos sem links como puro lixo. Mas isso

é relativo. Quando você segue uma celebridade, ler

'Acabei de assinar o contrato para um filme novo. Será

sobre alienígenas' é extremamente relevante, mesmo sem

conter qualquer link", destaca Cassano.

Xuxa coloca Sasha em "sena" #fail
Novamente, a apresentadora Xuxa vai nos servir

de exemplo para analisarmos algumas questões do

Twitter. Desta vez, o foco do assunto são os erros, ou

melhor, na linguagem da nação "tuiteira", os #fails que

podem comprometer a presença digital de uma marca no

universo das redes sociais.

Passado o caso "#éomeujeitinho", Xuxa resolveu

colocar sua filha Sasha para experimentar a ferramenta.

Bastou apenas um post para que mais uma polêmica

envolvendo o nome da apresentadora voltasse a ser assunto

entre os usuários do ambiente. Isso porque, no texto escrito

por Sasha, havia um erro de ortografia. Em vez de escrever

"cena", a menina acabou digitando "sena".

Para piorar a situação, a justificativa de Xuxa sobre

tal lapso foi ao melhor estilo "a emenda saiu pior do que

o soneto". Para contornar a situação, a alegação para tal

mancada foi que a filha tinha sido "alfabetizada em inglês".

Se num primeiro momento o volume de comentários

negativos já tinha sido grande, a explicação para o erro

acabou gerando ainda mais posts críticos pelo Twitter.

"O caso 'Xuxa e sua filha' mostra alguns exemplos. Em

primeiro lugar, o poder de fogo da fama que a rainha dos

baixinhos trouxe da TV lhe garantiu muitos seguidores,

mas diferente da TV, o Twitter é uma via de mão dupla.

Se o que falo não tem relevância, eu perco seguidores.

Porém, pior que isso, se falar bobagens, além de perder

seguidores terei réplicas que, às vezes, poderão ter

tom agressivo. Quando estamos usando este tipo de

ferramenta, temos que estar preparados para isso. A Xuxa

não estava", argumenta Léo.

Moral da história? Temos aí uma ótima lição para quem

pretende oferecer serviços especializados que vão definir

os rumos da presença digital das empresas. Por outro lado,

o caso também funciona como um alerta para o surgimento

de "especialistas" e "gurus" na área, como destaca André

de Abreu, no artigo "Cuidado com os especialistas em

mídia sociais" (http://migre.me/6hBQ): "a história já

provou: a novidade atrai os novos profetas".



54 :: Webdesign

"Quando começa a chover, em cinco minutos já

estão vendendo guarda-chuvas em todas as esquinas.

O mesmo aconteceu com as mídias sociais. Como o

próprio André escreveu em seu artigo: 'Não que mídias

sociais sejam novidade', mas agora o tema está na moda.

O fato é que os anunciantes viram que precisam estar

presentes nesses novos canais e por isso surgiram, 'em

cinco minutos', novos vendedores de 'planejamentos para

mídias sociais'. A conseqüência disso são alguns erros

grotescos que vemos por aí. Posso destacar alguns: sofrer

de miopia de marketing só divulgando preços e promoções

repetitivamente; esquecer que o Twitter é veloz e, por

isso, atualizar sua página uma vez por mês; ignorar seus

seguidores, não dando os devidos créditos por informações

ou não respondendo mensagens e citações; múltiplas

personalidades na hora de escrever seus tweets, sendo ora

formal, ora cheio de gírias e abreviações", explica Vitor.

"O sintoma dos 'especialistas em mídias sociais' é

semelhante aos especialistas em web no final dos anos 90

ou o 'site do sobrinho', onde se criou a lenda de que investir

em web tinha baixíssimo custo, retorno alto, aumento de

vendas e sucesso garantido. O investimento neste meio

requer pesquisa e planejamento tão grande ou maior do

que uma ação para as 'mídias tradicionais', como a TV, pois

após um erro não terei chance de 'tirar meu twitt do ar' ou

parar de veiculá-lo", ressalta Léo.

Diante desse cenário, como orienta Tharso, antes de

pensar nos benefícios, as empresas devem ter consciência

sobre as suas responsabilidades nestes ambientes. "Se a

intenção é, por exemplo, atuar como uma espécie de SAC

on-line, a empresa precisa ter estrutura para resolver os

problemas dos usuários de forma efetiva. Outro caso é

quando a empresa tem princípios rígidos e conservadores

que conflitam com o ambiente informal do Twitter (e de

outras redes sociais). Podemos apontar casos específicos

de erros, mas creio que o mais comum é a empresa

transformar o Twitter num monólogo e achar que está

abafando nas redes sociais."

"O #fail pode vir de muitos lugares. Desde o uso de

script para seguir milhares de pessoas, e esperar ser

seguido de volta, até a prática do 'spam', onde você

direciona sua mensagem para centenas de pessoas

esperando que elas leiam em suas caixas de 'reply' e

repliquem a mensagem. O maior erro de todos é entender o

Twitter como uma ferramenta de broadcast. Ele não é isso.

É uma ferramenta de relacionamento", finaliza Cassano. •



Dicionário Houaiss
http://twitter.com/novohouaiss

"Ao esclarecer dúvidas sobre a língua portuguesa,

presta um bom serviço aos usuários ao mesmo tempo

em que promove o produto (no caso, dicionário).

Ótima iniciativa." (Tharso Vieira)

JetBlue

http://twitter.com/JetBlue
"Possui um milhão de amigos no Twitter. É atualizado

coletivamente por uma equipe de pessoas que ajuda

os passageiros em linguagem informal. São pessoas

ajudando pessoas em nome da marca. Quando

precisou trabalhar a venda de um pacote especial de

passagens, esse 'mailing orgânico' foi extremamente

valioso." (Roberto Cassano)

Twestival
http://twitter.com/Twestival
"Um evento totalmente promovido através do

Twitter, que reúne diversos formadores de opinião

e empresas patrocinadoras por uma ação social -

beneficiar instituições carentes ao redor do mundo.

Tem total transparência no que faz e trabalha o

tempo todo em engajamento e geração de conteúdo

de usuários." (Léo Palagi)

WholeFoods

http://twitter.com/WholeFoods
"Usa o Twitter de forma local. Além do perfil

principal, eles têm outros, como ©wholefoodsNYC

ou ©wholefoodsPST, que atuam divulgando

promoções e novidades locais." (Tharso Vieira)

Text Box
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