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Emadrugada de uma segunda-
feira e a apresentadora Sabrina
Sato, acordadíssima, conta aos
interessados o que está fazendo

no momento. "Gente, estou até com
vergonha, pareço uma coruja. Não con-
sigo dormir. Já tomei leite quente, rezei
e li", lamuria-se Sabrina, que não passa
mais de três horas sem fazer contato
com seus mais de 300000 seguidores,
como é chamada a multidão cadastrada
na sua página no Twitter, a rede virtual
em que pessoas repartem sua rotina e
suas impressões em mensagens rápi-
das, de até 140 caracteres. No mesmo
dia, depois de avisar na sua página que
acabou de amamentar o filho Davi, a
cantora Claudia Leitte (310000 segui-
dores) fala com VEJA e, ato contínuo,
twitta: "Acabei de dar entrevista! O as-
sunto foi Twitter". Também cantora,
também baiana, em outubro Ivete San-
galo fez questão de anunciar a seus

Postou, dançou
Twittar é correr o risco de digitar o que não deve, a quem não deve.
Algumas gafes famosas:

"King Kong, um macaco que, depois que vai para a cidade e fica famoso,
pega uma loira. Quem ele acha que é? Jogador de futebol?", comentou
Danilo Gentili, do programa CQC. Choveram acusações de racismo.

Willlam Bonner do Jornal Nacional, escreveu "Esqueci o que ia
perguntar", assim, com acento. Com humor, retratou-se: "Escrevi ia com
acento. Velho e analfa".

O senador Aloizio Mercadante anunciou no Twitter sua "renúncia
irrevogável" à liderança do PT após o arquivamento das denúncias contra
José Sarney. Dois dias depois, voltou atrás.

O ator Hugh Jackman, que é australiano, escreveu que estava no Opera
Centre, em vez do Opera House, edifício-símbolo de Sydney. Soube-se aí
que quem twittava por ele era um assessor americano.

O governador Arnold Schwarzenegger, da Califórnia, agradeceu as
sugestões da população sobre cortes no orçamento estadual num vídeo
em que aparecia segurando uma faca. Ninguém achou graça.

470 000 seguidores que estava indo pa-
ra o hospital ter o filho, Marcelo.
"Crianças, agora vou parar de twittar
porque acho que chegou a hora de ter
meu baby. Obrigada pelo carinho de to-
dos. Um beijo enorme!", digitou. Em-
bora faça sucesso com meio mundo, ou
mais, é entre as celebridades que a ma-
nia de dar palpite geralmente irrelevan-
te, a qualquer momento, por celular ou
computador, alastrou-se com mais vi-
gor. Isto mesmo: quem antes fugia dos
flagrantes para preservar a intimidade
agora usa o brinquedinho para divul-
gar, por vontade própria, detalhes da
vida pessoal. "É o lugar que os famosos
encontraram para chegar mais perto do
publico, impondo, ao mesmo tempo, a
distância que querem estabelecer. O
problema é que muitas vezes eles mes-
mos se esquecem e passam dos limi-
tes", alerta a consultora de imagem Re-
nata Mello.

Até artistas muito reservados, como
a cantora Sandy. apreciam a chance de
manter uma relação mais próxima com
os fãs. Ela lembra que, logo que entrou
para a rede, em junho, chocou os segui-
dores (230000, pelas últimas contas)
com uma revelação espantosa: confes-
sou que adorava picanha. Choveram co-
mentários. "Mesmo quando escrevo

bobagem, as pessoas acham que é
grande coisa. Recebi respostas

do tipo 'nossa, ela come a mes-
ma comida que eu"', admira-

se. Igualmente twítteira, a
deputada federal Manuela
D'Ávila (PCdoB-RS, me-
nos de 8000 seguidores
até agora) também man-
tém blog e perfis no Orkut
e no Facebook, espaços
que aproveita tanto para
mostrar seu lado mais pes-
soal quanto para discutir
com a oposição com me-
nos formalidade. "'Quem
quer informação oficial
vai ao meu site. O Twitter
é algo comportamental,
não é uma central de in-
formações", diz. Para os
famosos, uma das maiores
utilidades da ferramenta é
a possibilidade de negar
boatos infundados. Sandy
apelou ao Twitter para



desmentir que estivesse grá-
vida; Manuela, para esclare-
cer que não, não estava de
casamento marcado. Já Sa-
brina. nos tempos em que
queria manter escondido seu
namoro — hoje assumido
— com o deputado Fábio
Faria (PMN-RN), passou
por apertos estratégicos. "A
gente ia ao cinema e eu co-
mentava o filme no Twitter.
Ele tinha de tomar cuidado
para não comentar a mesma
coisa", lembra Sabrina. que,
viciada confessa, twitta até
em reuniões — "Mas meu
lugar preferido é sentada no
meu banheiro".

Gafes acontecem, claro
(veja o quadro na pág. 159),
e, lidas por seguidores que
se contam aos milhares, vi-
ram um caso sério em ques-
tão de minutos. No começo
do mês, a atriz Thaila Ayala
escreveu que "é-raim sentar
na primeira cadeira do
avião. Todo mundo fica
olhando, como se você fos-
se paraplégico!". Todo mundo, no caso,
comentou. Thaila se desculpou e apa-
gou a frase, mas o registro ficou. "As
pessoas ainda estão mais acostumadas
com o mundo físico, onde você conta
alguma coisa para um amigo e, por
mais fofoqueiro que ele seja, vai falar
para outras dez pessoas. No mundo vir-
tual, qualquer comentário tem abran-
gência mundial", diz Wanderson Casti-
lho, especialista em segurança na inter-
net. Ele estima que em média 40% dos
seguidores de uma pessoa no Twitter
leem a mensagem no instante em que
ela é enviada. Ou seja: não adianta apa-
gar — alguém já viu. Primeiro brasilei-
ro a conquistar l milhão de seguidores,
o apresentador Luciano Huck diz que
se preocupa o tempo todo em não con-
tar mais do que deve, mesma atitude de
sua mulher, a também twitteira Angéli-
ca. "A gente toma muito cuidado para
não deixar escapar algo que não quere-
mos dividir", diz Huck. "Famoso ou
não, a dica é sempre olhar o numero de
seguidores antes de começar a escrever
qualquer coisa", aconselha a consulto-
ra Renata. •
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