
TWITTER, DE NOVO 
Todos falam nele. Finalmente, ouça 
algo diferente 

POR GUSTAVO CARDIAL 

Eu sei, eu sei. Você já se cansou de ler 
sobre o Twitter. É sempre o mesmo blábláblá 
por todo lado. Antes que você vire a pági
na, porém, peço a oportunidade de fazer 
algumas considerações interessantes — e 
que aposto que você ainda não leu em lugar 
nenhum. Prometo fazer seu tempo valer. 
O Twitter é apregoado como ferramenta 
revolucionária, cuja principal utilidade para 
as empresas é o relacionamento com o pú
blico. Não à toa, a Dell obteve, só em vendas 
pelo Twitter, aqui no Brasil, uma receita de 
US$ 800 mil em menos de um ano. Mundial
mente, então, as vendas chegaram a U$ 6,5 
milhões. Um resultado notável. 

Cases como esse surpreendem e tornam 
evidente o grande potencial da plataforma. 
No entanto, comunicação entre empresas 
e clientes é a menor das vantagens que ela 
oferece — e poucos se deram conta disso. 
Que relacionamento, que nada! Antes de 
ser uma ferramenta para se relacionar, o 
Twitter serve para ouvir. 

As empresas estão ávidas por se fazerem 
presentes no Twitter, criando um perfil, ini
ciando uma conversa ou, de forma capenga, 
somente divulgando os links das notícias 
de seus sites. E se dão por satisfeitas. Não 
percebem que, muito antes de começar a 
se relacionar no Twitter, devem primeiro 
conhecer o público que as interessa. Imagine 
você, que milhões de brasileiros se comuni
cam diariamente por meio dessa rede social, 
produzindo uma quantidade enorme de in
formação que é armazenada nos servidores 
do Twitter. Será que nunca lhe ocorreu que, 
entre um papo sobre a Playboy do mês passa

do e outro sobre o mais recente escândalo do 
Senado, pode haver uma opinião — positiva 
ou negativa — sobre você, seu produto ou 
sua marca? Pois é. 

Diariamente, pessoas de todos os perfis 
depositam no Twitter seus mais diversos pen
samentos. Se o sonho de todo marketeiro é 
descobrir o que as pessoas pensam, sentem e 
desejam, o Twitter veio para realizá-lo. Nunca 
antes tivemos a possibilidade de saber tanto, 
com tão pouco esforço, e em tempo real. 

Pois bem, vamos à prática. Ouvir no 
Twitter é muito fácil. Apresento a você o 
sistema de buscas do Twitter: http://search. 
twitter.com/. A ferramenta é poderosa e 
seu subtítulo já diz tudo: "See what's ha-
ppening - right now". Digite um termo, e 
lhe será mostrado em tempo real tudo o 
que estão dizendo sobre ele. 

Para se ter ideia do real poder que essa 
ferramenta nos dá, Marcelo Tas declarou 
que, pela primeira vez em anos de TV, con
segue saber o que as pessoas dizem do seu 
programa, enquanto ele o está apresentan
do. E tudo graças à busca do Twitter: basta, 
ao chegar a casa, pesquisar por termos como 
o nome do programa, no caso, "CQC". 

Então, meu caro, comece você também 
a brincar com esse poder. Inicialmente, 
sugiro fazer o que alguns já aprenderam: 
crie uma lista de termos estratégicos e 
realize um monitoramento frequente. Pode 
ser seu nome, sua marca, nichos de mer
cado, concorrentes, produtos ou serviços 
que deseja conhecer, e assim por diante. 
Tenho certeza de que muitos insights e 
informações valiosas virão daí. Acontece 
sempre comigo. 

Para concluir, uma ferramenta comple
mentar que também o ajudará nesta nova 
empreitada de ouvir no Twitter: www.topsy. 
com/site/. Ao digitar o domínio do seu site 
no campo de busca (após a palavra site:, 
por exemplo, site:uol.com.br), você recebe 
uma lista com os tweets de pessoas que, 
por alguma razão, mencionaram algum 
conteúdo do seu site. 

Ah, e por fim, talvez a dica mais valiosa: 
"escute" com atenção! 
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