
Facebook e Twitter empatam em popularidade 

 

Mesmo sem ter ainda a mesma quantidade de usuários que o Facebook, o Twitter é tão 
reconhecido quando a rede social nos EUA. O que comprova essa afirmação é um estudo 
publicado nesta quinta-feira (29) pela Edison Research, que recebeu o nome de “Twitter Usage 
in America 2010”. 

A pesquisa revelou que, neste ano, 87% da população local conhece o microblog. A marca 
encosta no patamar alcançado pelo Facebook, que é de 88%. Há um assunto abordado pela 
pesquisa que também envolve o mercado publicitário. 

De acordo com o levantamento, 50% dos usuários acreditam que a publicidade não teria efeito 
nenhum no seu modo de usar o serviço e 16% o usariam ainda mais. Em contrapartida, 19% 
dos pesquisados afirmaram que diminuiriam o uso do Twitter, enquanto 15% pretendem 
interromper o uso, caso este comece a veicular anúncios. 

O estudo revela ainda que cerca de dois terços dos usuários do microblog utilizam seu serviço 
de postagens através de telefones celulares. Esse estudo foi formulado a partir de entrevistas 
telefônicas realizadas com 1.753 norte-americanos e depois comparado com dados coletados 
nos últimos três anos. 

No Brasil 

A disputa entre os dois sites também acontece em território tupiniquim. Por aqui, eles ainda 
não chegam nem perto da audiência do Orkut, mas brigam ferozmente entre si, no que se 
trata de preferência dos usuários. Uma pesquisa recente da Serasa revelou que o Facebook 
cresceu 804% a partir de abril do ano passado, enquanto o Twitter subiu 768%. 

No entanto, essa pesquisa ressaltou que "o Twitter manteve-se à frente do Facebook durante 
maior parte de 2009, mas o Facebook ultrapassou o Twitter na segunda semana de dezembro 
e segue à frente". 

Na audiência dentre as redes sociais, porém, os dois não chegam nem perto da rede social do 
Google. O Orkut responde por 62,14% do número de usuários. O Facebook segue com 2,35% 
e o Twitter com apenas 1,91% do total. 
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