
A moda de seguir e ser seguido 
 
Com apenas cinco anos de vida, o Twitter mudou a forma de interação dos internautas. O 
microblog também ganhou a função de um canal de comunicação entre consumidores e 
empresas, com a solução rápida de problemas 
 
Mesmo com o pouco tempo de internet, o Twitter já se tornou um fenômeno e mostrou ao 
público brasileiro que veio para ficar. O Brasil está em terceiro lugar entre os que mais tuitam 
no mundo  perde apenas para os Estados Unidos e a Inglaterra  e o português é a segunda 
língua mais falada na página. De acordo com o CEO da agência, Mentes Digitais, e autor do 
livro Geração Digital, André Telles, o sucesso do Twitter no País deve-se à característica da 
interação. “O brasileiro gosta de conversar, de interagir, por isso, os usuários da internet 
migraram para plataformas digitais, como Orkut, Twitter e Facebook”, explica. 
 
Por isso, não é à toa que os nativos, como a estudante de serviço social da Universidade de 
Brasília (UnB) Nathália Cipriano, passam muitas horas on-line. Usuária do microblog há três 
anos, ela chega a escrever até 80 vezes ao dia e é seguida por quase 500 pessoas. “Posto 
críticas em relação à UnB, à política, ao cotidiano, à coisas que vêm acontecendo no mundo e 
à coisas de famosos que não acho corretas”, afirma. 
 
A estudante conta que sempre arranja um tempinho para colocar uma mensagem na página. 
Quando está fora de casa ou da faculdade, leva um notebook ou acessa pelo celular. Porém, 
para ela, o espaço é usado apenas para repercutir um assunto e nunca comentar sobre a vida 
pessoal. “Não acho que as pessoas devem falar o que vão comer no café da manhã no Twitter.  
 
Ele foi feito para expandir ideias, fazer críticas negativas e positivas, dar opinião e debater”, 
enumera Nathália, que vai participar de encontro nacional dos usuários do microblog, em 
Brasília. 
 
O objetivo é reunir simpatizantes da rede social para troca de experiências. O estudante de 
arquitetura Guilherme Morais pensa diferente. 
 
Para ele, que posta cerca de 50 vezes por dia e tem 100 seguidores, não há problemas em 
falar da vida pessoal. 
 
“É meu diário, então tuíto quando estou mal ou estou bem. Vejo se algum amigo pode me dar 
um conselho, me ajudar, ou apenas para que as pessoas fiquem sabendo.” Guilherme explica 
que uma mensagem pessoal pode ser bastante útil. “Se algum amigo for me ligar, pode olhar 
antes o Twitter para ver se estou em reunião, se vou passar o dia todo fora ou se vou ficar 
sem o celular, por exemplo”, diz. 
 
André Telles aconselha o usuário a fazer uma análise prévia do perfil, antes de torna lo mais 
pessoal, profissional ou uma mistura dos dois tipos. “Existem os três tipos de perfis, mas quem 
opta por postar só tuítes relativos a  sua área de  atuação para gerar conteúdo, acaba virando 
referência no segmento da informação”, sugere. 
 
IMPACTO. Os consumidores perceberam que outra finalidade para o Twitter é a eficiência das 
reclamações de produtos e serviços. 
 
A estudante de publicidade Marcelle Christino postou a primeira insatisfação há três meses. Ela 
cancelou a assinatura de uma revista no mesmo dia da compra e, após duas semanas, recebeu 
a cobrança da fatura. 
 
Ao relatar o ocorrido no microblog, a estudante imediatamente recebeu resposta da editora da 
publicação. Em pouco tempo, a empresa desconsiderou o boleto bancário. 
 
Segundo a estudante, foi nesse momento que ela notou a força das redes sociais e até voltou 
a fazer outra reclamação. 
 



O serviço de televisão a cabo parou de funcionar no primeiro dia de uso. Enquanto o pai 
aguardava atendimento no telefone, Marcelle precisou apenas de um tuite para obter um 
contato com a empresa. 
 
“Percebi que reclamar pelo Twitter dá certo. Meu pai ficou por mais de 20 minutos na ligação e 
a resposta pela internet foi imediata”, conta. 
 
O especialista em plataformas digitais André Telles ressalta a recente descoberta de que o 
impacto das reclamações nas mídias digitais é mais negativo do que uma ocorrência no 
Procon. “Quando o usuário vai procurar seus direitos no Procon, acaba sendo um fato isolado, 
e em relação aos impactos negativos para a empresa, o Twitter é mais eficiente, porque obriga 
a dar uma resposta imediata.” Ele afirma que o consumidor já sabe o poder de um tuíte e um 
retuíte, devido à divulgação e ao compartilhamento do problema, mas precisa usar o bom 
senso. 
 
POLÊMICAS. No início da febre Twitter, a plataforma era usada para postar mensagens sobre 
a vida pessoal, até alguns usuários se darem conta de que a ferramenta poderia ser uma 
alternativa para repercutir temas polêmicos e esquentar debates. 
 
Desde o burburinho do blog da cantora Maria Bethânia, que recebeu patrocínio do Ministério da 
Cultura de R$ 600 mil e esteve entre os Trending Topics, até o recorde do ator Charlie Sheen, 
que atingiu 1 milhão de seguidores em apenas 24 horas. 
 
Houve casos desastrosos, como a mensagem preconceituosa contra nordestinos postada por 
uma estudante de direito de São Paulo e o comentário irônico sobre o senador José Sarney 
(PMDBAP), postado no Twitter oficial do Supremo Tribunal Federal por uma funcionária 
terceirizada do órgão. 
 
As últimas catástrofes naturais ocorridas no Rio de Janeiro, no Japão e no Haiti mostraram 
como o Twitter também pode ser usado para mobilizar ajudas humanitárias de diversas partes 
do mundo. Inclusive como fonte de informação diante de conflitos civis, como na derrubada do 
governo ocorrida no Egito e os protestos na Líbia. 
 

 
 
Internautas chegam a 112 milhões na região 
 
O acesso à internet na América Latina cresceu 15% no ano passado, e o número de pessoas 
conectadas na região chegou a 112 milhões, segundo um estudo da empresa de mensuração 
digital comScore. O Brasil é o maior mercado online da região, com 40,5 milhões de usuários, 
seguido de longe pelo México e pela Argentina, com 18 e 13 milhões de pessoas com acesso à 
rede, respectivamente. 
 
O estudo “Memória digital latino americana 2010”, leva em conta pessoas com mais de 15 
anos que acessaram a internet de casa ou do trabalho. “Durante esse último ano, a América 
Latina viu um grande crescimento no uso da internet. Os consumidores recorrem à web para 
uma variedade de atividades que incluem comunicação, conexão social, informação e 
comércio”, diz Alejandro Fosk, vice-presidente da comScore. 
 
A Venezuela, que representa um mercado online relativamente pequeno, com 2,9 milhões de 
usuários, foi o país que teve o maior crescimento no último ano, com 27%. Em segundo lugar 
vem a Colômbia, com 24% e um total de 12,5 milhões de usuários, o México (21%) e o Brasil 
(20%). O acesso à rede no Chile cresceu 8% e o país, agora, tem 7,3 milhões de pessoas 
conectadas. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 mar. 2011, Segundo Caderno, p. B8. 
  


