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Twitter chega aos cinco anos
e cai nas graças das agências
Microblog passa a ser ferramenta importante na comunicação com os consumidores,
principalmente adolescentes, que passam boa parte do tempo nas redes sociais
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Este mês o Twitter comemora
seu quinto aniversário e, apesar
de contabilizar tão poucas velinhas, pode-se dizer que ele não é
tão jovem assim quando se trata
de experiência. Atualmente um
bilhão de tweets (mensagens de
até 140 caracteres) são enviadas
por semana e sua popularidade
não para por aí. Apenas no último dia 12 de março foram criadas
572 mil novas contas. De olho
nas oportunidades que o microblog pode trazer para suas marcas, empresas e agências de publicidade têm aproveitado para
usá-lo em seu favor.
A agência Energy preparou
uma campanha para a Sym,
marca de absorventes, baseada
nas redes sociais. Com a promoção, a marca conquistou mais de
oito mil seguidores no Twitter e
dois mil fãs no Facebook. “Há
dois anos, quando começamos a
usar o microblog ele era apenas
uma ferramenta acessória, mas
há alguns meses ele passou a ser
meio principal”, diz Vitor
Knijnik, vice-presidente de
Criação da Energy.
Knijnik diz que antes de criar
a campanha foi feita uma pesquisa para traçar um perfil de
onde o público-alvo, meninas
entre 14 e 20 anos, trocavam informações e a resposta foi uma
só. “Perguntávamos onde podíamos encontrá-las e a resposta era sempre a mesma: nas redes sociais”, afirma.
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Twitter monitora TV
lançada pela Loducca

O Twitter é um
canal para falar
e ser ouvido.
Há nele um senso
de mobilização

Desde ontem um canal inédito de TV
na web está em operação no Brasil.
A TwitTV, criada pela agência
Loducca e transmitida pela internet,
tem sua grade de programação
controlada em tempo real pelos
assuntos mais comentados no
Twitter. Para cada trending topic (um
dos dez assuntos mais comentados
no momento) o site busca e exibe
o vídeo mais recente do Youtube
relacionado ao assunto por meio
de palavras-chave. O sócio e
diretor geral de criação da agência,
Guga Ketzer, conta que a ideia
surgiu no ano passado. O canal
pode ser acessado pelo endereço
www.trendingtopicstv.com.

Paulo Sanna,
vice-presidente de
criação da Wunderman

Por que criar um canal
de TV na internet?
O Twitter é uma ferramenta onde
as pessoas falam mais
rapidamente sobre os assuntos
que as interessam. Na agência há
sempre o incentivo a buscar ações
inusitadas e essa foi uma delas.
A TwitTV é um canal legitimamente
interativo, pois a opinião de um
não influencia mais que a de outro.
É mais ou menos como colocar
o poder de um diretor de
programação na mão da audiência
e é essa liberdade colaborativa
que faz dele um canal totalmente
diferente e novo. Hoje é uma TV,
amanhã os trending topics mudam
e ela se torna uma TV única.

Qual o objetivo da Loducca
em relação à TwitTV?

Reformulação

Na agência de publicidade
Wunderman, a primeira ação
pelo Twitter aconteceu em
2009, em uma campanha voltada ao público da fabricante de
computadores Dell, com ofertas e promoções. A ferramenta
ganhou novos contornos e desde o segundo semestre do ano
passado tornou-se um dos canais de atendimento aos clientes da Vivo, operadora de celular, do pacote Vivo On, que oferece acesso às comunidades
virtuais. “O Twitter é um local
para falar e ser ouvido. Há nele
um senso de mobilização”, diz
Paulo Sanna, vice-presidente
de criação da Wunderman. ■

TRÊS PERGUNTAS A...

Nossa intenção é ter, a princípio,
visibilidade, notoriedade e audiência.
O restante é consequência. Outras
redes virtuais não iniciaram suas
operações pensando nos anúncios, e
no entanto são bem-sucedidas.

O que o Twitter e o Google
acharam da ideia?
A atriz e cantora
Miley Cyrus postou
um vídeo em sua
página do Twitter
antes de deixar o
microblog por ciúme
do namorado

O Google se pronunciou por
meio de seu Diretor de
Relacionamento com as Agências
para a América Latina, Julio Zaguini,
que apoiou a iniciativa por promover
aos usuários conteúdos relevantes e
divertidos. Como hoje é o primeiro
dia no ar, o Twitter não se
pronunciou ainda. M.C.
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