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capítulo 1

O Twitter 

Se você já domina a ferramenta, deixo você pular para o 
próximo capítulo! Mas, caso você ainda tenha dúvida sobre 
o Twitter, aconselho ficar por aqui mesmo. Vamos lá?

Histórico do Twitter
Ferramenta criada no dia 21 de março de 2006, por Jack 
Dorsey, Ev William e Biz Stone, o Twitter é uma rede no 
meio de tantas outras criadas para a web 2.0, com o objetivo 
de fazer os usuários se relacionarem, trocarem ideias, par-
tilharem interesses, publicarem curiosidades, informações 
e notícias. Porém, apesar das diversas ferramentas que se 
tem hoje, o Twitter se destaca justamente pela agilidade na 
comunicação. Com 140 caracteres, a mensagem é postada, 
lida por diversos usuários e repassadas por estes, atingindo 
um número maior ainda de leitores.
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O que é? 
O Twitter, pelos seus poucos caracteres disponíveis para 
postar uma mensagem, é considerado um miniblog, sendo 
chamado assim, de microblogging.

No Twitter, o usuário tem até 140 caracteres para descrever 
o que está acontecendo, e as mensagens são mostradas em 
tempo real. Portanto, é preciso ser breve para passar todo o 
conteúdo necessário. O segredo do sucesso do Twitter são exa-
tamente essas notícias e informações de rápida leitura, devido 
ao limite dos poucos caracteres para o envio das mensagens.

Como a maioria das redes na internet, melhorias são feitas 
sempre quando necessárias. Em 2010, o Twitter teve sua pri-
meira reformulação. Seu design foi modificado para facilitar 
as postagens, foi acrescentada a possibilidade para envio de 
fotos e vídeos, deixando assim a rede mais interativa. Apesar 
das mudanças, o Twitter não perdeu seu objetivo.

O Twitter nos possibilita hoje um resumo de tudo o que acon-
tece no mundo, e o melhor é poder escolher as informações 
que você quer ler.

Entendendo como usar 
Na área de postagem, o Twitter iniciou em 2006 com a 
pergunta “What are you doing?”, que significa “O que você 
está fazendo?” O objetivo aqui era descrever o cotidiano e 
o dia a dia dos usuários. Porém, com o passar do tempo, foi 
possível observar a mudança de foco da ferramenta devido 
ao interesse das pessoas por conteúdo realmente relevante, 
e não sobre a vida de outras pessoas e o que elas estão fazen-
do. Com isso, o Twitter mudou sua pergunta para “What’s 
happening?”, que significa “O que está acontecendo?” Muito 
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mais intuitivo para as pessoas postarem sobre notícias do que 
está acontecendo ao seu redor e no mundo.

Seguir e ser seguido

Diferente das redes sociais comuns, que adicionamos amigos 
e estes nos aceitam, criando uma reciprocidade, o Twitter é 
feito de seguidores e seguidos, ou seja, nós seguimos pessoas e 
pessoas nos seguem. Tudo o que postarmos em nossa página 
poderá ser lido pelos nossos seguidores. E todas as mensagens 
que forem postadas por quem seguimos poderão ser lidas. 
No Twitter, é preciso deixar o emocional de lado e agir racio-
nalmente. Você não vai precisar seguir seu melhor amigo, se 
ele só posta besteiras e assuntos que não interessam a você. 
Seguimos somente quem é relevante para nós. Lembre-se de 
que quanto mais pessoas você seguir, maior será o número 
de mensagens em sua timeline. Agora imagine essa mesma 
timeline cheia de tweets irrelevantes postados pelos seus 
amigos, que você só segue por achar que é obrigação segui-
los. Não somos obrigados a seguir ninguém! Siga somente 
os perfis que postam assuntos que sejam interessantes para 
você. Lembrando que essa regra vale para o perfil pessoal; 
mais adiante veremos a atitude que podemos tomar com o 
perfil empresarial.

Mas qualquer um poderá ver minhas mensagens e me seguir? 
Não! No Twitter, você tem a opção de bloquear seu perfil; 
assim, somente quem segue você poderá ler seu conteúdo. 
Outro detalhe: com seu perfil bloqueado, ao invés de as pes-
soas passarem a te seguir automaticamente, chegarão pedidos 
para você aceitar ou não, deixando tal usuário seguir você.

NOTA

Pelo Twitter ter iniciado em inglês, costuma-se dizer os termos 
Follow e Unfollow para seguir e deixar de seguir. E Following e 
Followers para quem estamos seguindo, para quem nós seguimos!
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Listas no Twitter

Outra opção bacana que o Twitter possui são as listas. Você 
pode acrescentar diversos usuários do Twitter em listas 
criadas por você. Por exemplo, você pode criar uma lista 
no nome Notícias, dentro dessa lista você acrescenta perfis 
de jornais impressos, programas de TV, portais de notícias, 
blogs interessantes, entre outros. Em outra lista, você pode 
nomeá-la de Faculdade, na qual você poderá acrescentar to-
dos os seus colegas que estudam com você. As listas podem 
ser diversas, empresas, notícias, amigos, colégio, faculdade, 
família, vai da sua criatividade. Com isso, você poderá clicar 
sobre a lista e ver o que todos estão falando. Outro detalhe 
bacana das listas é que você não precisa seguir a pessoa para 
acrescentá-la em uma lista, o que ajuda a sua timeline não 
ficar tão poluída com tantos tweets.

Interagindo com os usuários 

No Twitter, existem duas maneiras de se comunicar direta-
mente com as pessoas. Na primeira opção, como mostra a 
figura 1.1, temos as Menções, em que, no campo de postar as 
mensagens, utilizamos o “@” + “nomedousuario” da pessoa 
com quem queremos falar.

Figura 1.1 – Tela de como interagir.

Todas as pessoas que seguem você e que seguem a pessoa com 
quem você está se comunicando poderão ler o tweet enviado.
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Na segunda opção, temos as Mensagens Diretas, conhecidas por 
DM. Nessa opção, podemos deixar mensagens privadas para 
algum usuário específico. Portanto, é importante saber que só 
conseguimos enviar uma mensagem direta se a pessoa para 
quem estamos direcionando a mensagem nos segue.

Favoritando um tweet

Gostou muito de um tweet e quer salvá-lo? O Twitter possui 
uma parte de favoritos para você poder salvar os tweets mais 
interessantes. Em cada mensagem postada, abaixo do tweet está 
uma estrelinha, como mostra a figura 1.2; ao selecioná-la, o 
tweet será salvo automaticamente nos favoritos do seu Twitter.

Figura 1.2 – Salvando um tweet interessante.

Repassando mensagens

Ao ver uma postagem legal de alguém que você segue, você 
tem a opção de repassar essa mensagem a todos os seus se-
guidores. Chamamos essa ação de retweet ou apenas “RT”. 
O retweet ajuda a espalhar uma mensagem bacana, uma no-
tícia importante, um evento, uma crítica ou até mesmo um 
pensamento. Esse ato de repassar a mensagem é o que faz as 
informações e notícias correrem rápido no Twitter. Outro 
objetivo do retweet é mostrar a fonte de onde veio a notícia; 
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é uma forma também de dar créditos ao usuário que postou 
a informação. Existem duas formas de retweetar uma men-
sagem: a primeira é copiar o tweet da pessoa com o nome de 
usuário dela e adicionar o “RT” na frente do tweet. A segunda 
basta clicar no botão retweet, como mostra a figura 1.3, que 
aparece quando posicionamos o mouse sobre o tweet, e a 
mensagem será retweetada automaticamente. 

Figura 1.3 – Exemplo de tweet retwettado pela @novateceditora.

Utilizando o campo de busca

Na internet hoje, buscar é fundamental. Sites de buscas e 
campos para pesquisa estão inseridos em diversos sites, 
para facilitar a busca por conteúdos e determinados assun-
tos. No Twitter não é diferente. O microblogging também 
nos disponibiliza um campo de buscas para procurarmos 
usuários, amigos, links sobre determinados assuntos e até 
perfis que falam sobre o termo que você busca. Para os perfis 
empresariais, o Twitter facilita a busca pelo público-alvo e 
também sobre o que falam da sua empresa, como na figura 
1.4, a qual mostra resultados do que estão falando sobre a 
empresa Locaweb na rede.
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Figura 1.4 – Resultados da busca feita pelo nome da Editora Novatec.

DICA

Mais do que buscar, o bacana é ser buscado e encontrado com faci-
lidade. Portanto, aplicar algumas técnicas de SEO em seu perfil do 
Twitter se torna essencial. Acrescente informações importantes, por 
exemplo, preencha seu nome completo, faça sua biografia com pala-
vras-chave sobre você ou sua empresa e adicione seu site. Pequenas 
atitudes como essa ajudarão com certeza as pessoas encontrarem 
você com mais facilidade!

Trending Topics

Os Trending Topics ou TTs é uma listagem com as palavras 
mais citadas no Twitter. Essa relação de palavras pode ser 
visualizada por determinada cidade, país ou no mundo. 
Como mostra a figura 1.5, visualizar os Trending Topics 
diariamente é saber sobre as notícias, tendências e o que 
está acontecendo ao redor do mundo em tempo real. Para os 
perfis empresariais, estar nos Trending Topics significa que 
sua marca está sendo citada no Twitter, seja para o bem, seja 
para o mal. Hoje já é possível comprar uma palavra ou citação 
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para se promover nos Trending Topics, o resultado de estar 
entre essas palavras mais citadas é a grande quantidade de 
cliques dos usuários para saber mais sobre o que está sendo 
dito, resultando assim uma superdivulgação de massa. 

Figura 1.5 – Palavras mais citadas no Brasil.

Indicações para você seguir

Em cima de uma busca dos perfis mais seguidos entre os 
usuários que você segue, o Twitter cria uma lista de suges-
tões chamada Who to follow, com perfis para você seguir 
(Figura 1.6). 

Figura 1.6 – Sugestões de perfis para seguir.
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É bacana, pois você pode encontrar amigos que você não 
sabia que já usavam o Twitter, porém pode ser chato pela 
quantidade de pessoas que ele te sugere e você não deseja 
seguir. Essa área de sugestões para seguir também já é pos-
sível promover por meio de anúncios de perfis empresariais. 

Hashtags

No Twitter é comum ver tweets com algumas palavras escritas 
#destaforma. Com o caractere # seguido por uma palavra, 
você cria o que chamamos de hashtag, que tem como função 
mostrar o tema que está sendo abordado no tweet ou até 
mesmo descrever uma expressão ou sentimento. 

Por exemplo, se você está falando sobre o jogo do seu time 
preferido, no final do tweet você pode colocar a hashtag: 
#futebol

Ou, se você sabe sobre uma vaga de emprego legal, você pode 
utilizar as hashtags: #empregos #vagas

O interessante do uso da #hashtag é que, ao utilizar o caractere 
# na frente da palavra, ele cria um link que, se você clicar, 
aparecerá uma listagem de todas as pessoas que estão falando 
sobre o mesmo assunto ou estão se expressando ou sentindo 
o mesmo que você.

A #hashtag é utilizada para promover campanhas, criar ten-
dências, ser contra uma causa, apoiar outras, entre diversos 
usos, conforme a criatividade de cada usuário.

Mas é importante lembrar que a #hashtag só faz sentido 
quando é utilizada de maneira correta. Já vi empresas fazen-
do #tweets #utilizando #hashtags #em #todas #as #palavras 
#postadas. Empolgação talvez? Diria que é a falta de conhe-
cimento perante a ferramenta. A dica é utilizar a #hashtag 
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para determinar o tema do tweet ou expressar emoções. 
Vale lembrar que muitas #hashtags podem poluir o tweet, 
portanto tente manter sempre no máximo e, se necessário, 
três #hashtags por tweet.

Algumas #hashtags bastante utilizadas: #vagas #emprego 
#muitobom #muitolegal #fail #euquero. Exemplo de tweet 
com hashtags pode ser visualizado na figura 1.7.

Figura 1.7 – Hashtags para definir o tema do que está sendo falado no 
tweet.

Agora que você já sabe o básico para sobreviver ao Twitter, 
vamos a alguns dados!

Crescimento do Twitter
Em termos de números – usuários, veículos de comunicação 
ou empresas –, o Twitter vem crescendo muito. A rede está 
se popularizando, e já é comum as pessoas mencionarem que 
o Twitter é uma ferramenta essencial, como o tão conhecido 
email.

Desde 2006, o Twitter não para de crescer. Segundo dados 
divulgados no blog Estadão, em 2010, a média diária de tweets 
por dia era de 50 milhões; em 2011, esse número cresceu para 
140 milhões. O número de usuários que acessam o aplicativo 
do Twitter por celular cresceu 182% em 2010; atualmente, 
1 bilhão de tweets é gerado pelos usuários em uma semana 
(fonte: http://blogs.estadao.com.br/link/twitter-faz-5-anos).
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Hoje é comum também se deparar com palavras e expressões 
em português nos Trending Topics mundial, isso só mostra 
cada vez mais o domínio dos brasileiros na ferramenta.

O crescimento acelerado de usuários no Twitter fez sua po-
pularização crescer muito rápido também. O Twitter hoje 
está estampado em anúncios inseridos em cartões de visitas, 
exposto em propagandas e até virou argumento de venda de 
operadoras de celulares, em que o diferencial do aparelho é 
ter acesso o microblogging. O Twitter ganhou espaço também 
na mídia. Os veículos de comunicação já entraram na rede 
como um apoio para a divulgação de suas informações. Hoje 
se tem desde o jornal O Estado de São Paulo (@estadão) a 
CNN (@cnn), uma das maiores redes televisivas de notícias 
dos Estados Unidos. Além de as mídias de massa já possuírem 
suas contas criadas na rede, o Twitter está também estampado 
em diversas capas de revistas e jornais, com matérias sobre a 
ferramenta e dicas de como usá-la. Porém, o crescimento da 
rede não para por aí. O Twitter hoje aparece na mídia como 
se já fizesse parte desses meios tradicionais. A televisão, por 
exemplo, já adotou a rede para seus programas ao vivo, já 
fez trilha sonora com o nome do Twitter, e o microblogging 
já até ganhou seu próprio programa de televisão. A MTV 
Brasil foi a primeira emissora brasileira a transmitir o Twitter 
no ar. O aplicativo foi inicialmente usado na transmissão ao 
vivo do MTV MovieAwards, realizado no dia 31 de maio de 
2009. O sucesso foi tão grande que alavancou a transmissão 
online e mais de 20 mil pessoas acompanharam e tweetaram 
sobre o programa.

Além da MTV, outros diversos programas, como Arena 
Sport TV (@arenasportv), Multishow (@multishow), AXN 
(@AXN_br) e Sony (@canalsony), interagem hoje via Twitter, 
com seus espectadores durante suas programações.
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O Twitter já participa de Reality Shows, está em músicas 
de artistas e tem até um programa próprio de Televisão, o 
“Twision”, seu logotipo faz uma brincadeira com o termo 
“tu visión”, em português “sua visão”. O programa é da Es-
panha e é exibido no canal Veo7, semanal e com uma hora 
de duração. Os usuários da ferramenta ajudam nas pautas e 
nos comentários. 

O que acabamos de ver é a tendência da ferramenta crescer 
cada vez mais em todos os meios. Portanto, quanto mais pul-
verizada e divulgada na mídia, centenas de pessoas entrarão 
na rede, resultando a preocupação das empresas em como 
falar com esses usuários e clientes por meio do Twitter para 
não ficarem malfalados no microblogging.


