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RESUMO 

 

Ao questionar o que as pessoas estão fazendo, o Twitter propõe respostas curtas e 
interação entre seus usuários. Uma espécie de diário atualizado em tempo real que supre 
as necessidades atuais de acompanhar diversos assuntos e ser uma fonte geradora de 
notícias, ao mesmo tempo. O presente trabalho teve por finalidade verificar o nível de 
conhecimento do Twitter e quais os usos dessa ferramenta pelos profissionais de mídia 
pertencentes ao grupo de mídia do Rio Grande do Sul, a fim de descobrir qual a visão 
deles em relação à utilização do Twitter como nova mídia. Para isso, a partir do 
conhecimento profundo dos termos Mídia, Mídias Tradicionais e Mídias Alternativas, 
bem como, dos conceitos de Redes Sociais, Blogs e do próprio Twitter, foi realizada 
uma análise das opiniões emitidas por nove profissionais filiados ao Grupo de Mídia do 
Rio Grande do Sul.  
 
Palavras-chave: Mídia, Internet, Redes Sociais, Microblog, Twitter.  
 

 

ABSTRACT 

 

To question what people are doing, the proposed Twitter answers short and interaction 
among its users. A kind of daily updated in real time to meet the current needs to 
monitor several subjects and be a source for generating stories, at the same time. The 
present study was to determine the level of understanding of Twitter and what the uses 
made of this tool by media professionals in the group of media in Rio Grande do Sul, in 
order to find out what the vision of them in the use of Twitter as new media. For this, 
from the knowledge of the terms Media, Traditional Media and Alternative Media, and 
the concepts of Social Networks, Blogs and Twitter itself, was made an analysis of 
professional opinions issued by nine members of the Group of Media in Rio Grande do 
Sul. 
 
Key words:  Media, Internet, Social Networks, Microblog, Twitter. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Falar sobre o trivial, saber o que acontece do outro lado do mundo e interagir 

com todas essas informações há muito não é privilégio de escritores ou jornalistas. Isso 

porque os constantes avanços tecnológicos e a facilidade em acessá-los, permitem que 

todos os dias milhões de pessoas vivam ativamente a era da exposição e do 

compartilhamento de informações. Momento esse, que obriga a comunicação a 

acompanhar essas inovações e as mudanças que elas acarretam em nossas vidas. 

No entanto, se há alterações em nossos hábitos, há também no comportamento 

que temos diante das marcas que consumimos. Mais do que receber informações 

adicionais, nós como consumidores queremos estabelecer contato direto, receber 

atenção especial, opinar, questionar e por fim, gerar conteúdo sobre os produtos e 

serviços que utilizamos. Essa cultura participativa ganha muita força e se manifesta 

através das redes sociais na internet.  

São essas redes que possibilitam e instigam as pessoas a assumir 

simultaneamente dois papéis: o de produtoras de conteúdo e o de consumidoras da 

mídia. Assim, a utilização dessas redes possibilita a qualquer usuário da internet 

compartilhar e interagir sobre os mais variados assuntos, e se estabelece a empresa que 

estiver inserida e atenta a esse contexto. Ou seja, ao mesmo tempo em que emitimos 

opiniões sobre a marca de refrigerantes que mais nos agrada, por exemplo, somos 

impactados pelas opiniões das pessoas que formam nossa rede de contatos. Essa simples 

troca de opiniões, que acontece voluntária e despretensiosamente, acaba por informar e, 

principalmente, influenciar mais e mais pessoas. É uma manifestação testemunhal e 

espontânea, que agrega em si muito mais força e veracidade do que qualquer outro tipo 

de anúncio. Por isso, cada grupo de amigos, cada comunidade, deve ser considerada por 

empresas como pequenos nichos de mercado, cada contato como um alvo e um 

influenciador ao mesmo tempo. Assim, a presença e a boa utilização das redes sociais 

como ferramentas por parte das empresas é fundamental.  

A exemplo disso, pode-se citar a rede social Twitter. 1

                                                 
1 www.twitter.com 

Ao questionar o que as 

pessoas estão fazendo, o microblog propõe respostas curtas e interação entre seus 

usuários. Uma espécie de diário atualizado em tempo real que supre as necessidades 

atuais de acompanhar diversos assuntos e ser uma fonte geradora de notícias, sejam elas 
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relevantes ou não, concomitantemente. Em contrapartida, para empresas que buscam a 

fidelização de consumidores e o fortalecimento de suas marcas, esse diário pode ser 

uma ferramenta de infinitas possibilidades de segmentação, pesquisa e aproximação do 

seu público-alvo. É o que marcas como Citroen (@citroenbrasil), Riachuelo 

(@riachuelo) e  Dell (@dellnobrasil) estão fazendo há algum tempo:  lançando 

informações e promoções específicas para o público que utiliza o Twitter. 

Restringir a comunicação a um determinado grupo que possua mais pontos em 

comum e preferências bem evidenciadas, diminui a margem de erro e requer 

customização. Para haver tal customização, é preciso estar em sintonia com esse 

público, saber tudo sobre ele e principalmente, como e onde encontrá-lo com maior 

disposição para receber informação. Só então, após saber quem é, como e onde está o 

público, a marca pode se aproximar e fazer parte da vida dele. Portanto, as redes sociais 

prestam auxílio às empresas pelo menos nessas três etapas, em combinação ou 

isoladamente, dando a elas um maior respaldo para atuarem com sucesso frente às 

mudanças constantes no comportamento das pessoas. 

 Para isso, é preciso conhecimento e aceitação dessas redes por parte dos 

profissionais de mídia, que têm a missão de apresentá-las aos seus clientes. São esses 

profissionais que nas agências de publicidade, dentre outras coisas, apontam os meios e 

veículos mais adequados para impactar o público e mais tarde defendem seus usos 

frente ao cliente. Como requisitos básicos para desempenhar tal função, os mídias 

precisam acompanhar o surgimento de novas ferramentas e, principalmente, as 

mudanças de comportamento das pessoas e as maneiras delas consumirem mídia.  

Desta forma, o presente trabalho tem por tema a utilização do Twitter como 

nova mídia, e de modo mais específico, a utilização do Twitter como uma nova mídia 

pelos profissionais de mídia que compõem o Grupo de Mídia do Rio Grande do Sul. A 

problemática que motivou a escolha desse tema pode ser resumida a uma questão: Qual 

a visão dos profissionais de mídia pertencentes ao grupo de mídia do Rio Grande 

do Sul em relação à utilização do Twitter como nova mídia? 

Este estudo tem como objetivo geral analisar a visão dos profissionais de mídia 

que fazem parte do Grupo de Mídia do Rio Grande do Sul em relação à utilização do 

Twitter como uma nova mídia. Os objetivos específicos buscados são: verificar o nível 

de conhecimento dos profissionais entrevistados em relação ao Twitter; descobrir se os 

entrevistados fazem uso da ferramenta; sistematizar as opiniões dos entrevistados em 

relação à eficácia da ferramenta enquanto mídia. 
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Com a finalidade de atingir esses objetivos, o presente trabalho está estruturado 

da seguinte forma: o primeiro capítulo é a Introdução. Trata-se da apresentação dos 

conceitos de maior relevância para fundamentação teórica e compreensão do estudo. 

Após esclarecer a importância da mídia e pontuar alguns dos diferentes significados que 

esta palavra pode ter, o texto parte para uma explanação sobre Mídia Tradicional e 

Mídia Alternativa. Ao conceituar os dois termos, é feita uma discriminação dos meios 

que compõem cada um deles, assim como características, pontos positivos e negativos 

de cada meio. São apresentados também os conceitos de Redes Sociais na Internet e 

Blogs, fundamentais para a compreensão do surgimento da ferramenta a qual o trabalho 

propõe-se a estudar, bem como a evolução dos usos da internet pelas pessoas. 

Ainda nesse capítulo, é focalizado o objeto de estudo: Twitter. Além de 

apresentar e listar seus usos traz ainda a visão de usuários, blogueiros e especialistas 

sobre a ferramenta e sua grande expansão.  Sempre que possível, são apresentados 

exemplos reais, a fim de ilustrar os processos citados. 

O terceiro capítulo, Metodologia, descreve a classificação do estudo e os 

métodos científicos utilizados.  Nessa etapa são descritos os procedimentos adotados 

para execução do estudo, bem como os contratempos encontrados e as soluções 

empregadas. 

No quarto, são feitas as tabulações dos resultados da pesquisa e ainda uma breve 

análise sobre cada resposta.  

Finalmente, o último, capítulo traz as Considerações Finais. Aqui é feita uma 

síntese do trabalho, são apresentadas as conclusões obtidas e considerações relevantes. 

Também, expõe uma expectativa sobre o destino da ferramenta analisada e sugere 

alguns temas para estudos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 MÍDIA: CONCEITOS, MEIOS E POTENCIALIDADES 

 

O presente capítulo traz alguns dos diferentes significados atribuídos a palavra 

Mídia e apresenta vantagens e desvantagens de cada meio classificado como Mídia 

Tradicional. Adiante, a partir da definição de Mídia Alternativa, explica a evolução da 

Internet e os conceitos de Redes Sociais na Internet e Blogs. 

 

 

2.1.1. Mídia 

 

A mídia desempenha um papel muito importante, afirma Katz (2004), já que ela 

ajuda a satisfazer duas necessidades do ser humano: informação e entretenimento. Esse 

papel da mídia é reforçado, à medida que a vida das pessoas fica mais atarefada e a 

tecnologia avança com formas sofisticadas para melhorar a qualidade de vida dessas 

pessoas. Segundo Revista Mundo Corporativo (2009) a máxima “quem não se 

comunica não vende” revelam quão ligadas estão a mídia e as empresas do mundo todo 

e como é fundamental saber como as pessoas – particularmente seus consumidores 

potenciais –  estão se comunicando, o que estão vendo, onde estão buscando produtos e 

serviços compatíveis com seus valores, por onde podem ou querem ser estimuladas. 

Portanto, a publicidade hoje desempenha o triplo papel de informar, entreter e ainda 

acompanhar os avanços tecnológicos percebidos por ela como novas mídias.  

A palavra mídia significa meios, que deriva do latim medium, e é utilizada para 

indicar o departamento de uma agência de publicidade especializado em selecionar os 

veículos de comunicação que serão utilizados na divulgação de uma campanha. 

Segundo Muniz (2004, p.14) “a mídia é uma área técnica da propaganda que se baseia 

no estudo e na observação dos meios e veículos disponíveis, com o objetivo de planejar 

e orientar a utilização mais apropriada desses veículos para tornar conhecida uma 

campanha publicitária”. A união de todas essas possibilidades de meios e veículos 

forma a mídia, que pode ser dividida de maneira genérica em mídia tradicional, mídia 

alternativa e mídia digital. 
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2.1.2. Mídia Tradicional 

 

O termo Mídia Tradicional, segundo Muniz (2004), se refere às maneiras mais 

utilizadas por planejadores e bem conhecidas pelo público para enviar e receber 

mensagens. Na sua maioria, os meios que fazem parte da Mídia Tradicional são 

voltados às massas, como por exemplo, Jornal, Revista, Rádio, Televisão e Cinema. 

Esses meios de comunicação são convencionalmente divididos em Mídia Impressa e 

Mídia Eletrônica.  

É possível incluir em mídia impressa meios como Jornal, Revista, Cartaz, Folder 

e Flyer, e ainda o Outdoor, que também é considerado por Muniz (2002) como mídia 

externa.   

O Jornal é um meio formador de opinião, que tem credibilidade e pode ter sua 

distribuição segmentada por região. Como meio impresso, é o que mais tem velocidade 

nas informações, já que ele traz informações diárias, é ideal para anúncios de 

oportunidade, que aproveitam o tema do dia. Para Sant’Anna (2002) o jornal possui um 

apelo universal “alcança qualquer espécie de público. É, pois, indicado para produtos e 

serviços de consumo geral que toda gente compra”.  

 Já a Revista faz uma segmentação socioeconômica, além de possuir maior 

credibilidade e qualidade de impressão em relação ao jornal. Possui uma vida mais 

longa que o jornal, e isso faz com que tenha também uma maior porcentagem de 

leitores, aumentando conseqüentemente a sua circulação. Segundo Muniz (2004), é o 

conteúdo editorial da revista que determina seu público e, conseqüentemente, o produto 

adequado a ser veiculado nela. Essa segmentação por conteúdo também é encontrada 

em mídias eletrônicas, como o Rádio e a Televisão. 

Nos meios eletrônicos, segundo Muniz (2004), o Rádio é o meio que trabalha o 

imaginário do ouvinte e acaba por estabelecer laços com ele. Também tem como 

característica a regionalização e a velocidade nas informações, como jornal, mas leva 

vantagem no baixo custo de produção e inserção dos anúncios. O poder de alcance do 

Rádio pode ser exemplificado através do seguinte trecho: 
É por excelência um veículo de apelo popular, com o qual se pode atingir 
rapidamente grandes massas, tanto nas capitais, como nas cidades do 
interior, dado o vasto número de emissoras existentes em todo o País e o 
elevado número de receptores em uso. Malgrado a existência de algumas 
emissoras de grande potência, que atingem pontos mais ou menos 
longínquos, o rádio é um veículo de ação local. (SANTA’ANNA, 2002, p. 
218) 
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Mais completa que o rádio, por aliar som e imagem, a Televisão tem maior 

penetração nos lares brasileiros e atinge várias classes sociais. Ela exige mais tempo e 

custo de produção, mas devido ao envolvimento sensorial permite maior envolvimento 

emocional. Assim como o Rádio, a Televisão possui um enorme poder de cobertura:  
São milhões de clientes em potencial. Pelos avanços tecnológicos, permite 
uma programação diversificada através de canais abertos ou por 
assinatura. A principal característica da televisão como meio de 
propaganda é a cobertura que ela oferece, que pode ser de âmbito 
local/regional ou nacional. (MUNIZ, 2004, p.52) 

 

Da mesma forma que a televisão, o Cinema une imagem, som e movimento, 

com a vantagem de contar com a concentração do receptor para receber a mensagem. 

Essa concentração se dá pelo espaço físico e pela falta de atrações que desviem a 

atenção dele. Além disso, esse receptor já está predisposto a receber mensagens, já que 

foi até o encontro delas e na maioria das vezes o anúncio, que é exibido no início das 

sessões, possui relação com a temática do filme que o sucede. 

Não esperar o receptor é justamente a proposta da Mídia Alternativa, que visa 

abordá-lo nos mais diferentes lugares e momentos. 

 

 

2.1.3. Mídia Alternativa 

 

A Mídia Alternativa se difere da Tradicional por ser inovadora, não só na 

maneira de atingir o consumidor, mas por proporcionar a ele experiências diferentes no 

recebimento de mensagens. Uma recente pesquisa intitulada “O Futuro da Mídia”, 

desenvolvida pela Delloite e pelo Harrison Group,, coletou dados entre 17 de setembro 

e 20 de outubro de 2008 e comprovou com números o que até então era um achismo do 

mercado:  
O usuário, ou consumidor de mídia agora tem o poder, quer contribuir 
ativamente com os meios de comunicação e exige ser ouvido.Essa nova 
realidade abre caminho para as chamadas mídias alternativas e 
segmentadas, em que o usuário procura e encontra seus interesses. É a era 
da mídia de mão-dupla. O consumidor ouve, responde, altera, escolhe e 
compra. (Mundo Corporativo, 2009, p. 4) 
 

Nesse sentido, muitos locais e objetos podem se tornar Mídia Alternativa, sendo 

limitados apenas pela criatividade de quem os sugere. Dentre as infinitas possibilidades 

de formatos e formas de abordagem, é possível classificar a Internet como uma dessas 

ferramentas, já que:  
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A utilização da internet aumenta cada dia, o que faz com que este meio de 
comunicação seja apontado com o modelo do futuro das comunicações 
entre empresas e pessoas. Mas a internet ainda não pode ser considerada 
como veículo de mídia comum, porque o consumidor é quem precisa 
tomar a iniciativa de consultá-la, diferentemente, por exemplo, do que 
ocorre com a televisão, jornal, e outros meios. (MUNIZ, 2004, p.57) 

 
Alguns autores e profissionais da área de comunicação já consideram a Internet 

uma Mídia Tradicional, devido o seu crescimento em todas as classes sociais. Porém, 

ela ainda não pode assim ser definida, já que não se faz presente em todos os 

planejamentos de mídia e não é consumida da mesma maneira por um grande público. 

Segundo a Revista Mundo Corporativo (2009) o levantamento “O Futuro da Mídia” 

mostra que o Brasil, como um mercado formado essencialmente por um público jovem, 

é, dos cinco países participantes da pesquisa, aquele em que o consumidor gasta mais 

tempo por semana consumindo informações ofertadas pelos mais variados meios de 

comunicação e se mostra especialmente envolvido com atividades on-line.  Para Albé 

(2007, p.11) “Uma das principais diferenças da internet para os meios tradicionais está 

na sua dirigibilidade e pré-segmentação dos públicos. Quem acessa a internet está em 

busca de informações particulares e, portanto, o destino dos usuários pode ser distinto”. 

Baseados nisso, profissionais de comunicação deixaram de pensar a Mídia 

Digital como apenas uma mídia de apoio. Foi observado que a Internet serve como 

fonte de pesquisa para os consumidores, o que proporciona maior interação com o 

público e a comunicação acontece efetivamente. Katz (2004, p.113) diz que “o rápido 

crescimento da Internet como meio de comunicação usado pelo consumidor na década 

de 1990 não tem precedentes na história da mídia. A penetração da Internet aumentou 

mais depressa que qualquer outro veículo (ou instrumento), cobrindo a massa crítica de 

50 milhões de usuários em apenas cinco anos”.  

A Internet era um sistema complexo, que foi criado há mais de 30 anos como 

um meio de comunicação para a comunidade acadêmica. No fim da década de 90, ela 

passou a ser vista como meio de comunicação que oferecia aos usuários maior controle 

do que todas as outras mídias já existentes. Nesse sentido é possível dizer que 
Mais ainda que a mídia impressa, a Internet permite que você escolha 
exatamente para onde quer ir e o que deseja ver. Você escolhe onde clicar 
e quanto tempo quer ficar ali. Embora você possa navegar por uma revista 
ou jornal, em geral você tem de examinar cada página para descobrir o 
que lhe interessa. Na Web2

                                                 
2 World Wide Web, também conhecida como www,  significa "rede de alcance mundial" e é um sistema 
de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet.  

, você pode digitar um endereço, e ser levado 
diretamente à informação específica que está procurando. (KATZ, 2004, 
p.114) 



 17 

Ao perceber essa grande vantagem sobre as outras mídias, as empresas de 

comunicação viram na internet um enorme potencial publicitário, já que era então 

possível identificar as visitas feitas a cada site e assim fornecer mais informações aos 

anunciantes sobre quem está vendo os anúncios ou buscando informações sobre os 

produtos. Inicialmente, os anúncios nessa mídia se resumiam a banners3

- 83% dos consumidores de mídia produzem conteúdo de entretenimento usando, 

por exemplo, programas de edição de fotos, vídeos e músicas. 

 e hoje eles não 

se restringem a formatos pré-estabelecidos e possuem infinitos estímulos sonoros e 

visuais. Segundo Mundo Corporativo (2009) os consumidores brasileiros gastam em 

média 82 horas por semana interagindo com diversos tipos de mídia, incluindo celular. 

Para a grande maioria, 81%, o computador já superou a TV como fonte de 

entretenimento. Cerca de 50% do público brasileiro que participou da pesquisa, está 

atento e se esforça para comprar as novidades tecnológicas e 47% usam o celular como 

dispositivo de entretenimento. Desses participantes, 92% possuem celular e as tarefas 

mais utilizadas são: 92% mensagens de texto; 78% câmera digital; 67% interação com 

jogos e 62% câmera de vídeo.  A pesquisa revela ainda outros dados interessantes sobre 

os consumidores brasileiros: 

- Quanto mais jovem, mais propenso a produzir conteúdo on-line. 

- Atividades mais realizadas pelos usuários – depois da produção do seu próprio 

conteúdo – são: utilização de sites de busca, download de programas de TV e 

chamadas telefônicas. 

- 80% das pessoas disseram que já tomaram conhecimento de um novo produto 

por meio da web. 

- 73% compraram por recomendação feita por outros usuários enquanto 

navegavam na internet. 

- 61% já recomendaram a outros internautas a compra. 

- O público mais envolvido com atividades interativas esta na faixa dos 26 a 42 

anos. 

A partir do que é utilizado atualmente, é possível apontar flexibilidade, 

personalização e mensuração como principais vantagens da Internet como mídia. 

Muitos dos benefícios da mídia digital e de todas as novas mídias que surgem dentro 

                                                 
3 Cartazes da web que geralmente apresentam o nome ou a marca do anunciante em formatos 
padronizados. 
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dela ainda estão sendo descobertos e explorados, como analisa em entrevista concedida 

a Revista Mundo Corporativo Marco Antônio Brandão: 
As empresas estão aprendendo, com os usuários, a conviver com esse 
novo mundo. E há um universo de possibilidades pela frente, que vão 
influenciar todos os mecanismos da comunicação: da publicidade ao 
jornalismo, da prestação de serviços ao relacionamento direto com 
clientes. (Mundo Corporativo, 2009, p. 10) 
 

 Diferente de outras mídias que possuem formatos padronizados, e restringem a 

veiculação de anúncios em 30 segundos ou em meia página, a mídia digital não limita a 

imaginação e ousadia de seus anunciantes. Essa flexibilidade agrada aos anunciantes, 

que cada vez mais buscam uma interação maior com seus públicos e é através dessas 

infinitas possibilidades ofertadas pela internet que essa interação de fato acontece. 

Segundo a Revista Meio Digital, a Nielsen Media Research divulgou em suas pesquisas 

um resultado interessante: os maiores usuários da internet são ao mesmo tempo os 

maiores consumidores de televisão. Ao passo que as pessoas que menos assistem TV 

são as que menos usam internet. O estudo revela que quase 31% das atividades de 

internet nas residências ocorrem quando o usuário também está com a TV ligada. Entre 

os maiores consumidores, tanto de TV quanto de internet, 80% fazem as duas coisas ao 

mesmo tempo. Esses dados demonstra o colapso enfrentado pela mídia de massa e a 

inevitável necessidade de fragmentação das mídias já que a atenção do consumidor está 

cada vez mais se dispersando. 

Segundo Katz (2004; p.116) “a internet é o primeiro meio de comunicação de 

massa capaz de oferecer uma mensagem publicitária personalizada”. Esse benefício é de 

grande valor para os anunciantes, já que possibilita o envio de mensagens 

individualizadas via e-mail, por exemplo, para pessoas que considerem essas mensagens 

mais relevantes e assimile-as com maior probabilidade. Essas mensagens 

individualizadas servem também para reforçar e manter laços entre o anunciante e seus 

públicos de maneira rápida, personalizada e a custos baixos. Segundo estimativas 

apontadas pela Revista Meio Digital,, a publicidade na web aumenta em termos 

percentuais em relação ao total investido no mundo. Em 2007, esse percentual chegou a 

7,4% e até o fim de 2009 serão mais de 10%.  Acredita-se que o crescimento do 

marketing na internet provenha de perdas em todas as outras mídias, principalmente TV. 

Por fim, a capacidade de mensurar resultados, de saber quem está acessando os 

anúncios e a real eficácia deles é o atributo que garante os investimentos em mídia 

digital. O anunciante passa a ter mais informações precisas sobre seu público e assim 
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consegue atingi-lo de maneira mais certeira, o que resulta na expansão dos seus 

investimentos na internet. Uma maneira de ter informações precisas sobre o público, 

sobre seus hábitos e preferências, é fazer parte das Redes Sociais na internet, ou pelo 

menos estar atento a esse fenômeno. 

 

2.1.4. Redes Sociais na Internet 

 

Wasserman e Faust (1994) e Degenne e Forsé (1999), citados por Recuero 

(2005) compreendem Rede Social como um conjunto composto por dois elementos: 

atores4

Como já foi dito que o elemento de organização das Redes Sociais trata das 

interações entre os indivíduos que dela pertencem, vale aqui ressaltar que na Internet 

especificamente, essas relações se dão de uma maneira muito particular, ou seja, por 

 e suas conexões, sendo essas conexões os laços e relações sociais que ligam as 

pessoas através da interação social.  Já Aguiar (2006), em seu relatório que revisou 

detalhadamente bibliografias referentes ao tema, acrescenta que Redes Sociais são, 

antes de qualquer coisa, relações entre pessoas, que podem estar interagindo em causa 

própria, em defesa de outrem ou de uma organização. Além disso, segundo ela, Redes 

Sociais tendem a ser abertas à participação (por afinidades) e não deterministas nos seus 

fins – sendo que esses fins podem ser modificados ao passar do tempo, porém a 

motivação inicial que gerou a rede deve se manter. 

As Redes Sociais podem ser estudadas a partir dos seus elementos de 

organização, estrutura e dinâmica. Inicialmente, eram analisados apenas os elementos 

de organização e estrutura, onde: 
a estrutura é representada por uma situação fática, material; enquanto a 
organização é representada pelo conjunto de elementos que, 
abstratamente, faz parte desta situação fática. A organização constitui-se 
nas relações entre os indivíduos que dele fazem parte, sem sua totalidade. 
Essas relações constituem-se na substância do extrato social. A estrutura, 
ao contrário, constitui-se naquilo que uma determinada sociedade possui 
para que seja considerada como tal. (RECUERO, 2005, p.4) 

 

Porém, a partir dessas análises, notificou-se um problema em relação a variável 

tempo e seus aspectos dinâmicos, isso porque “as redes adaptam-se e modificam-se com 

o passar do tempo. Um modelo de rede que não leve em conta a dinâmica do sistema 

pode oferecer apenas uma “fotografia” de um fenômeno, estanque e parado no tempo” 

(RECUERO, 2005; p.5).  

                                                 
4 Podem ser pessoas, instituições ou grupos. 
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intermédio do computador. Para haver essa relação, Primo (2003) estabelece duas 

únicas formas de interação: a interação mútua e a interação reativa. Segundo ele, as 

formas se diferem pelo “relacionamento mantido” entre os agentes envolvidos, sendo a 

interação mútua “caracterizada por relações independentes e processos de negociação”, 

e a interação reativa “limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta.” 

(p.61).  

Além disso, a interação social pode causar diversos processos sociais pra o 

grupo, como a influência na cooperação, competitividade e conflitos, que influenciarão 

diretamente na dinâmica das Redes Sociais. Outra questão, é que “a interação pode 

migrar entre diversas plataformas utilizadas pelos indivíduos ou grupos como, por 

exemplo, em uma rede de blogs.” (RECUERO, 2005; p.5) Ou seja, as pessoas que 

fazem parte de um determinado grupo podem interagir por meio de sistemas diferentes, 

como Chat, sistema de mensagens e principalmente os Blogs.  

 

 

2.1.5. Blogs 

 

Segundo Primo & Smaniotto (2006), o primeiro Blog surgiu em 1999 e hoje 

existe quase um bilhão deles no mundo. A palavra Blog é uma contração da expressão 

inglesa Weblog, onde Log significa diário, porém pode ser utilizada em outras 

situações, que podem ser entendidas através do seguinte trecho: 
O termo “blog” designa não apenas um texto, mas também um programa e 
um espaço. Primeiramente, blog indica um espaço onde blogueiros e 
leitores/comentaristas se encontram. Para se ter um blog, enquanto texto e 
espaço, utiliza-se normalmente um programa de blog. De qualquer forma, 
o blog/programa não é condição necessária, pois o blog/espaço e 
blog/texto podem ser construídos através de recursos convencionais para a 
publicação de sites (HTML, PHP, MySQL, FTP, etc.). Atualmente, nem 
um computador pessoal é necessário para ler ou escrever um blog. 
(PRIMO & SMANIOTTO, 2006, p.2) 

 

Portanto, Blog é uma espécie de diário mantido na internet por um ou mais 

autores, que possui o formato de publicação em ordem cronológica inversa e tem como 

principais características a publicação de conteúdo voltado para especificidades, 

informalidade, interatividade e atualização contínua desses conteúdos (ZAGO, 2008). 

Quando surgiu nos Estados Unidos, seus conteúdos tratavam de assuntos ligados a 

política e a mídia, porém hoje qualquer pessoa pode ser considerada um jornalista em 

potencial e ter o ser próprio Blog referente aos mais diversos assuntos. Segundo Hewitt 
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(2007, p.11) dentro do vasto número de Blogs existentes, eles podem ser divididos em 

simples agregadores, que são os que indicam aos seus leitores link’s e locais para ter 

acesso às informações, e os analistas, que escrevem seus pontos de vista e posicionam-

se sobre temas e acontecimentos. Já Recuero (2003) citado por Primo e Smaniotto 

(2006) oferece uma tipologia que ultrapassa o entendimento dos blogs como uma mera 

transposição dos diários íntimos para a Web: a) diários, tratam basicamente da vida 

pessoal do autor; b) publicações, comentários sobre diversas informações; c) literários, 

os posts trazem contos, crônicas ou poesias; d) clippings, agregam links ou recortes de 

outras publicações; e) mistos, misturam posts pessoais e informativos. Portanto, é 

preciso ultrapassar a noção do blog como texto e espaço individual, como celebração do 

ego no ciberespaço.(PRIMO e SMANIOTTO, 2006; p.3) 

A busca por esses diferentes pontos de vista e a desconfiança em relação aos 

grandes veículos de comunicação faz com que a blogosfera5

                                                 
5 Blogosfera é o termo coletivo que compreende todos os weblogs como uma comunidade ou rede social. 

 cresça rapidamente, já que 

ela permite o acesso rápido, específico e satisfatório da informação. Outro motivo é a 

falta de tempo, que não permite às pessoas entender profundamente de muitos assuntos 

e isso as leva a confiar em intermediários que lhes transmitam essas informações. O 

resultado de tudo isso é o crescimento do boca-a-boca digital (world-of-mounth ou 

WoM), que a Revista Meio Digital, em sua edição de abril de 2008, que esse tipo de 

marketing online cresceu 35,9% em 2006 nos Estados Unidos e a previsão é que até 

2011 ele tenha um crescimento anual de 30%. Já a pesquisa Nielsen, apresentada na 

mesma edição da Revista Meio Digital, aponta o WoM como a forma mais  influente de 

publicidade digital e isso se deve à grande variedade de métodos de difusão e ao fato da 

informação geralmente ser transmitida por parceiros on-line confiáveis como amigos, 

parentes e comunidades. 

Portanto, as pessoas têm absorvido a informação através de formas diferentes, a 

partir de fontes novas e até então desconhecidas e a relação delas com os Blogs tem a 

ver com a mudança de seus hábitos ao longo do tempo, como afirma Hewitt (2007, 

p.14) “isso já aconteceu muitas vezes antes: com o aparecimento da imprensa, depois do 

telégrafo, do telefone, do rádio, da televisão e da internet”. Ou seja, a evolução dos 

meios de comunicação influencia diretamente nos hábitos e nas formas que as pessoas 

recebem informação. 
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Não é só a maneira de receber informação que caracteriza essa mudança de 

hábito, também faz parte dela a necessidade cada vez maior que as pessoas têm de 

gerar, publicar e compartilhar conteúdos, o que historicamente pode ser ilustrado no 

trecho a seguir: 
 
O poder das elites de determinar o que era notícia por intermédio de um 
sistema de disseminação rigidamente controlado foi abalado. A 
capacidade e autoridade de distribuir texto estão hoje verdadeiramente 
democratizadas. O público para informação sempre existiu. Tanto a luta 
para controlar o fluxo de informação quanto os lucros e o poder são 
frutos desse controle começaram na Suméria há cinco mil anos. Hoje 
essa luta acabou definitivamente. Qualquer um que queira ter voz pode 
ter, embora a atenção ao que é “dito” precise ser conquistada. Qualquer 
um que deseje atenção ou publicidade pode lutar por isso, embora possa 
não conseguir. (HEWITT, 2007, p.102) 
 

A primeira grande razão dessa necessidade de geração, publicação e 

compartilhamento de conteúdos é o fácil uso de ferramentas como os Blogs e a segunda 

seria a infinita platéia que existe para receber esse grande número de conteúdo gerado. 

O Blog é então, uma oportunidade quase gratuita de trocar informações e divulgar 

produtos e marcas por um tempo que não se limita ao seu momento de exibição, como o 

rádio e a TV, por exemplo. Através do Blog, é possível estar em contato com milhares 

de consumidores potenciais ao mesmo tempo, sem limite de tempo e todas essas 

características já citadas acabaram por influenciar o surgimento de outras ferramentas 

na internet, como descreve o trecho a seguir: 
O formato blog deu origem a inúmeros formatos derivados, como o 
vídeolog, em que predominam vídeos, os fotologs, em que predominam 
imagens e fotografias, os áudiologs, em que predominam arquivos de 
áudio, e os moblogs, blogs atualizados por dispositivos móveis, como o 
celular.  Independente do formato ou nome a estrutura básica é mantida. 
(ZAGO, 2008; p 2) 
 

Outro formato que surgiu a partir dos Blogs, é o microblog, atualmente muito 

popular na web. De forma palpável e objetiva, Spyer (2009) define microblogging da 

seguinte maneira:  
Uma palavra, dez palavras, 140 caracteres, uma foto, um vídeo, um link, 
às vezes apenas uma letra ou um emoticon. Basta isso para se fazer existir 
no universo do micro-bloggin. Basta apenas um suspiro de idéia 
transformada em pequeno texto e compartilhada com o mundo através de 
qualquer-que-seja-o-dispositivo-eletrônico-a-sua-frente. Basta um mini-
insight e uma janela para a web. É assim que acontece o micro-blogging, 
que nada mais é do que uma faceta diminuta de um blog tradicional, onde, 
ao invés de elaborarmos longamente nosso conteúdo, simplesmente 
cuspimos o que passa por nossas mentes sem antes criticá-lo.” SPYER, 
2009, p. 45) 
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Segundo Recuero (2003) o microblog pode ser considerado como uma espécie 

de “blog simplificado”, na medida em que possui características inerentes ao 

formato blog: publicação de conteúdo em ordem cronológica inversa, interatividade 

e pessoalidade. Um dos microblogs de maior aceitação e em constante crescimento 

no mundo todo é o Twitter. 
 

 2.2 TWITTER 

 

Com base no que foi exposto no capítulo anterior deste estudo, o conhecimento 

das potencialidades de cada meio é essencial, seja ele pertencente às tradicionais ou 

novas mídias. Portanto, mais importante do que a simples presença, se faz necessária a 

boa utilização das redes sociais como ferramentas de comunicação por parte das 

empresas. Neste capítulo, serão apresentadas as definições, usos e exemplos já 

utilizados em publicidade da Rede Social Twitter. 

 

2.2.1 O que é o Twitter 

 

Criado em março de 2006, pela Obvious Corp6

                                                 
6 Pequena empresa situada em São Francisco, cidade e condado dos Estados Unidos, localizado no estado 
da Califórnia, que desenvolve projetos na internet voltados para o relacionamento interpessoal, sendo o 
seu maior produto o Twitter.  

, o Twitter é um microblog que 

permite aos seus usuários cadastrados divulgar informações variadas em frases de até 

140 caracteres, número que coincide com o limite máximo permitido no envio de 

mensagens SMS de celular. Um dos diferenciais do Twitter é que o sistema permite 

diversas formas de postagem e recebimento das mensagens: via torpedos SMS do 

celular, Messenger, GoogleTalk, FireFox, e-mail e do próprio site. Cada atualização 

feita no microblog é exibida no perfil do usuário e também enviada em tempo real, ou 

seja, simultaneamente, aos usuários que tenham assinado para recebê-las. As diferenças 

entre o Twitter e os Blogs ficam claras através do seguinte trecho:  
 
De uma hora para outra, o Twitter pipocou nas páginas da blogosfera. 
Enquanto se lê um post, fica-se sabendo se o blogueiro está escrevendo 
um artigo, indo viajar ou jogando mega-drive. A ênfase no instante, na 
transmissão online do aqui e agora, é facilmente percebida pelo uso 
constante do gerúndio. Blogar é dizer o que se pensa sobre algo que se 
fez, leu ou viu; microblogar é dizer o que se está fazendo. No blog, se 
pensa sobre o que se escreve; no micropost, se escreve! O interessante é 
que o microblogging cria uma nova interface para um processo que se 
popularizou entre nós de forma emergente. (PRIMO, 2007) 
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Ao convidar as pessoas a responder a simples pergunta “o que você está 

fazendo?”, a rede social ultrapassou o entretenimento e acabou tornando-se uma 

importante ferramenta de informação e referência de comportamento. Mais do que isso, 

o Twitter supre as necessidades atuais de acompanhar diversos assuntos e ser uma fonte 

geradora de notícias, sejam elas relevantes ou não, concomitantemente. As pessoas 

seguem suas fontes de maior relevância e acessam as notícias enquanto elas acontecem. 

A facilidade e rapidez de acesso e publicação têm feito com que alguns acontecimentos 

sejam transmitidos e retransmitidos através dessa ferramenta como, por exemplo, 

cobertura de palestras e conferências, notícias do trânsito, notícias do mundo, links mais 

acessados e opiniões dos mais variados assuntos. Já para as empresas que buscam 

fidelização de consumidores e o fortalecimento de suas marcas, o Twitter tem sido uma 

ferramenta de infinitas possibilidades de segmentação, pesquisa e aproximação do seu 

público-alvo. E não demorou para a Revista Meio Digital (2008) alertar os empresários 

e agências de publicidade: 

 
O fato é que o Twitter é uma das star-ups de Internet mais acompanhadas 
pela indústria on-line, que vêem no site de mensagens curtas um imenso 
potencial para atrair o público e funcionar como base para campanhas 
inovadoras. Em tempos de competição, o Twitter pode distribuir 
mensagens virais com uma agilidade única. (MEIO DIGITAL, 2007, p.15) 
 

Porém, como já foi dito no capítulo anterior, não basta apenas estar presente em 

uma mídia, é preciso saber explorá-la e para isso, é preciso conhecer bem quem são as 

pessoas que consomem essa mídia. No caso de uma rede como o Twitter, essa 

necessidade passa a ser fator primordial, já que a empresa que fizer uso dessa 

ferramente deve estar disposta a conversar com o seu público e não apenas lhe jogar 

algumas informações. E como se sabe, para estabelecer-se uma boa conversa, é preciso 

entender bem do assunto, além de, é claro, saber com quem se está falando.  
 
 
 

2.2.2. Perfil dos Usuários do Twitter 
 
 

A fim de traçar um perfil dos usuários do Twitter no Brasil, o site 

www.twittercentral.com.br está realizando um Censo, onde voluntariamente os usuários 

respondem a um formulário virtual com oito perguntas e as estatísticas são atualizadas 

imediatamente. Segundo o próprio site, o Twitter é a ferramenta que mais cresce no 
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mundo e o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos paises que mais acessam o serviço. 

Segue abaixo um resumo gráfico desse Censo, atualizado no dia 02 de junho de 2009, 

que contava até então com uma amostra de 11.683 usuários do Twitter no Brasil:  

 

 
Gráfico 21:  Tipos de perfil do Twitter Brasil. 

Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
 

 
 

 
Gráfico 22: Percentual de gêneros no Twitter Brasil. 

Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
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Gráfico 23: Percentual de faixas etárias do Twitter Brasil. 

 Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
 
 

 
 

Gráfico 24: Percentual dos Dados de Localidade – 10 estados com mais perfis no 
Twitter Brasil Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
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Gráfico 25: Percentual dos Dados de Localidade – 10 cidades com mais perfis no 

Twitter Brasil. Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
 
 

 

 
Gráfico 26: Percentual dos Dados de Acessibilidade – locais de onde os perfis do 

Twitter Brasil são acessados. Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
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Gráfico 27: Percentual dos Dados de Acessibilidade – meios de onde os perfis do Twitter 
Brasil são acessados segundo o site: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 

 
 
 

Todos esses dados são de extrema relevância, não só para detalhar cada vez mais 

o perfil do internauta brasileiro – que passa em média 46 horas por semana conectado a 

internet, mas para as empresas conhecerem bem seus públicos. Através desses dados, é 

possível que as empresas identifiquem se devem ou não ter um perfil no Twitter, quais 

de seus públicos estão presentes na Rede Social e quais são suas características, 

diminuindo assim a margem de erro em suas estratégias de comunicação. O 

mapeamento dessas características ainda pode ser mais aprofundado se o 

monitoramento for feito nas demais Redes Sociais e em conjunto, já que dos usuários do 

Twitter, 91% também possui perfil no Orkut, 86,6% no Youtube, 59,3% possuem seu 

próprio Blog, 49,8% Facebook e 47,4% Flickr.   

Segundo a pesquisa “Twitter Brasil, realizada em abril de 2009 pela Bullet 

(anexo 1), a maioria dos usuários do Twitter no Brasil, 18,3%, são estudantes -  uma 

fatia importantíssima do mercado já que os jovens são um dos princiáis alvos de muitas 

empresas. Depois dos estudantes, a profissão com mais representantes no Twitter Brasil 

é a publicidade, com 16.7%, o que indica que a classe já despertou para a importância 

da ferramenta: seja para atualização profissional ou simples acompanhamento em 

função da grande divulgação que ela vem sofrendo. 



 29 

Ainda ao que se refere a publicidade, dos 3.268 respondentes, 69,4% afirmaram 

seguir ou já terem seguido perfis de empresas, eventos ou campanhas publicitárias e 

50,7% participaram de ações ou promoções divulgadas por esses perfis. Ao que diz 

respeito à utilização do Twitter pela publicidade, 53,6% consideraram interessante, 

desde que segmentada e com relevância. Esse último dado revela que o usuário do 

Twitter está preparado e disposto a ser impactado por empresas ou divulgações que 

sejam do seu interesse, esse usuário precisa e quer receber informações diferenciadas e 

as empresas devem aproveitar essa pré-disposição. 
 
 
2.2.3  Baixa Retenção de Usuários no Twitter 
 

No Brasil, o crescimento do número de usuários se deu a partir dos meses de 

janeiro e fevereiro de 2009, alcançando seu ápice no mês de março, que segundo 

números do Ibope, a média de usuários residenciais passou de 40 mil para 240 mil 

usuários. É importante ressaltar que esse crescimento coincide com a publicação de 

matérias sobre o Twitter em revistas e jornais de grande circulação nacional.  

Muito antes disso, em 2007, após virar febre nos Estados Unidos e ser 

considerado uma das maiores apostas no meio digital do ano, o Twitter abriu portas para 

o lançamento de um grande número de sites semelhantes a ele em todo o mundo e 

também para a expansão de outros sites. Podemos comprovar isso através da seguinte 

citação:  
O Twitter foi o precursor, aquele que definiu o conceito, as novas 
possibilidades e a nova forma de irrigar o mundo com conteúdo. Permitiu 
que uma verdadeira legião de programas, sites e mash-ups pudessem 
proporcionar formas diferentes de publicar e interagir com a quantidade 
colossal de mini-conteúdos  já disponível nesse pequeno, e crescente, 
universo.(SEIXAS, 2009, p.45) 
 

Mesmo abrindo espaço para sites de propósito semelhante ao seu, o Twitter se 

mantém como o mais popular e com o maior número de usuários em relação aos seus 

concorrentes. O Gráfico 8 demostra o crescimento do Twitter bem acima dos de redes 

como Plurk, Pownce e  Friend Feed, ainda em 2008 – antes de sua explosão de usuários 

no Brasil, por exemplo. 
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Gráfico 28: O crescimento do Twitter em relação a outras três Redes Sociais em um ano. 

 
No primeiro semestre de 2009, algumas celebridades aderiram a ferramenta, 

compartilhando drops de suas vidas e, assim, chamando atenção da mídia. Com isso, 

milhões de pessoas conheceram o Twitter e seu crescimento foi de 1.382%, se 

comparado ao mesmo período de 2008, atingindo a marca de 14 milhões de usuários.  

 

 
Gráfico 29: Explosão do Twitter no início de 2009. 
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Porém, muitos desses usuários apontados no Gráfico 9 criam uma conta no 

sistema e não se mantêm ativos, o que demonstra um crescimento “mascarado” da 

ferramenta, ou seja, caracteriza o Twitter como uma ferramenta com baixa retenção de 

uso. Segundo Recuero (2009) a retenção é um resultado direto dos valores perceptíveis 

nas redes sociais que adotam o sistema, e não no sistema em si. Um exemplo disso é o 

Orkut7

Por esse motivo que o Twitter não corre o risco de ser um novo Orkut, como se 

ouve falar atualmente. Como confirma Recuero (2009) “é um outro tipo de uso, que não 

interessa à muitas das pessoas, que utilizam a Internet de forma social, também por isso 

é uma ferramenta que tende a crescer com mais heavy users 

. Mesmo que ele fosse eleito como melhor ferramenta social, mas ninguém o 

acessasse, não teria nenhum valor social, conforme explica o seguinte trecho: 
Esse valor, portanto, depende assim do capital social construído através 
da apropriação da ferramenta. Ou seja, o modo através do qual os 
grupos sociais resignificam essas ferramentas faz parte do valor que é 
construído nelas. E a percepção desse valor pelos novos usuários é que 
aumenta a retenção na ferramenta.  (RECUERO, 2009) 
 

Nesse sentido, é possível perceber que a apropriação atual do Twitter superou o 

uso que lhe foi proposto inicialmente: responder a pergunta ”o que você está fazendo?”. 

Hoje, ele representa um instrumento de informação e conversação. Mas como a 

conversação não flui com rapidez, já que é preciso acompanhar o fluxo e não há um 

dispositivo que notifique a chegada de uma mensagem diretamente para o usuário, o uso 

informacional tem sido mais utilizado e valorizado. 

Porém, por influência de redes como Orkut e  Messenger, estamos acostumados 

com esse uso conversacional e não é fácil no primeiro momento perceber o Twitter 

como uma rede de filtros informativos, por exemplo. Esse é um valor que só é 

percebido através do uso da ferramenta, ao contrário das outras ferramentas sociais 

utilizadas, onde os usuários reconhecem seus valores imediatamente. 

8

                                                 
7 O Orkut é uma 

do que com adolescentes.” 

É importante considerar que novas apropriações possam surgir, e isso seja modificado, 

mas a retenção de usuários permanecerá baixa enquanto não for percebido o capital 

social no sistema. 

rede social filiada ao Google, criada em 24 de Janeiro de 2004 com o objetivo de ajudar 
seus membros a criar novas amizades e manter relacionamentos. O alvo inicial do orkut era os Estados 
Unidos, mas a maioria dos usuários são do Brasil e da Índia. No Brasil é a rede social com maior 
participação de brasileiros. Em números, isso significa mais de 22 milhões de usuários 
ativos, ou mais de 75% da população brasileira que acessa a Internet. Segundo o Comscore Media 
Metrics (2009), os usuários visitam o orkut 23 vezes por mês, e passam mais de 18 minutos em cada 
acesso em média. 
8 Heavy Users são pessoas que passam muito tempo na internet, usuários de grande envolvimento com a 
rede e sua linguagem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google�
http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_Janeiro�
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
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2.2.4. Usos do Twitter 

 

Alérm dos usos já citados: conversacional e filtro de informativo,existem muitas 

outras as formas de utilização do Twitter, muitas até nem descobertas ainda, já que o 

usuário é livre para utilizá-lo da maneira que quiser. No blog americano 

www.doshdosh.com, foram listadas pelo menos dezoito usos diferentes para o Twitter, 

que podem ser visualizados no Quadro 1:   

 

USO BENEFÍCIO 

Branding Pessoal Possibilidade de estabelecer uma imagem na rede 

social. 

Feedback Possibilidade de receber opiniões e sugestões sobre 

projetos em andamento. 

Contratação de Pessoas Possibilidade de prospectar novos funcionários ou 

serviços terceirizados através da disseminação de 

informações sobre a abertura de vagas ou do pedido 

de recomendações. 

Atração de Tráfego Possibilidade de geração de tráfego adicional para 

diversos sites. 

Leitura de Notícias Possibilidade de distribuição de notícias por empresas 

de comunicação, organizações e até mesmo 

congressos, mantendo os assinantes atualizados sobre 

as últimas novidades. 

Novas Amizades Facilidade na aproximação de pessoas com interessem 

em comum,  permitindo o acompanhamento de tudo o 

que ela publica, além de oferecer um canal direto para 

o diálogo. 

Networking Possibilidade  de formação de comunidades de 

interesses como também de vantagens profissionais. 

Lista de Tarefas Possibilidade de marcação de mensagens para si 

mesmo como favoritos, com a finalidade de ajudar a 

lembrar de compromissos. 
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Gestão de Equipe Facilidade na coordenação e no trabalho de equipes. 

Notificação aos Consumidores Possibilidade de avisar aos clientes quando promoções 

ou novos serviços são lançados. 

Bloco de Notas Pode ser utilizada como um bloco de notas de idéias 

para referência posterior, usando inclusive 

dispositivos móveis. 

Lembrete de divulgação de 

Eventos 

Possibilita o envio de convites e até avisos de 

mudanças no planejamento. 

Prospectar novos 

Consumidores 

Possibilidade de atrair clientes em potencial 

estrategicamente, através da publicação de mensagens 

que valorizem indiretamente uma empresa ou produto. 

Cobertura Ao Vivo de 

Eventos 

Possibilidade de veicular pequenas notas ou 

comentários em tempo real de eventos em andamento. 

Análise e Gestão de Tempo Possibilidade de registro do que se faz a cada dia para 

uma análise futura de quanto tempo se gasta em cada 

atividade. 

Marcar encontros Possibilidade de marcar encontros de maneira 

informal. 

Busca de Votos Possibilidade de incentivo de amigos a votarem em 

notícias publicadas em sites colaborativos ou aderirem 

à ideologias. 
Fonte: Usos do Twitter segundo o blog www.doshdosh.com. 

 

Além dessas possibilidades, Primo (2007) destaca uma grande contribuição das 

Redes Socias, de modo que não só o Twitter, mas inicialmente os blogs, potencializam a 

circulação de informações. As interações conversacionais nesses espaços virtuais têm 

também um importante papel político, na medida em que promovem uma reflexão sobre 

os temas difundidos na grande mídia, permitindo que as notícias não sejam apenas 

consumidas de forma a-crítica.  

É neste contexto que empresas e profissionais liberais podem e já estão se 

inserindo. Seja aproveitando os usos feitos pelos seus públicos-alvo para assim se 

aproximarem dele, divulgando promoções especiais ou simplesmente propondo uma 

conversa. Seja baseando-se nos diálogos de seu público com outros usuários da 

ferramenta a fim de analisar seu comportamento, ou ainda lançando novas apropriações 
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para o Twitter. Um exemplo disso é o que o conhecido portal de vendas pela internet 

Submarino está fazendo: além de informar seus seguidores sobre novidades em 

tecnologia e promoções da loja,  foi lançado um concurso cultural onde o prêmio vai 

depender da quantidade de seguidores que o perfil vai reunir até o dia da divulgação do 

resultado. 

 
Figura 3: Divulgação no site www.submarino.com.br a promoção “Quanto Mais Melhor”, exclusiva 
para seguidores no Twitter. 
 

Essa foi uma maneira diferenciada e inteligente de atrair mais seguidores e assim 

divulgar para mais pessoas os seus serviços, já que cada usuário é motivado a convidar 

mais e mais pessoas a seguir o perfil @novo_submarino na expectativa de ganhar um 

prêmio ainda melhor. O concurso atingiu seu prêmio máximo, com mais de 15 mil 

seguidores, dois dias antes do prazo de encerramento da promoção, no dia 16 de junho. 

No dia 25 de junho, já divulgando novas promoções, o perfil contava com 16,855 

seguidores, conforme a Figura 2: 
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Figura 4: Perfil @novo_submarino após o encerramento da promoção “Quanto Mais Melhor”. 
Fonte: www.twitter.com/novo_submarino 
 

 Das diversas formas de apropriação que a publicidade pode ter sobre o Twitter, 

podemos dizer que essa foi ousada, já que havia uma meta significativa a ser atingida, 

porém com pequenas ações de manutenção que garantiram seu sucesso. O fato dos 

seguidores receberem informações de outras promoções e ainda assim lembrados de 

convidar mais amigos a seguir o @novo_submarino, fez com que tivesse um bom nível 

de retenção, os usuários não deixaram de segui-lo nem após o término da promoção. O 

que nos indica a fidelidade do usuário e a pré-disposição dele em continuar a ser 

impactado pelas mensagens da empresa, justamente o alvo que mais a interessa: 

usuários de internet, que eventualmente fazem compras pela internet e estejam 

interessados em preços baixos e facilidades. 
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3.    METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta o método de pesquisa utilizado neste trabalho e os 

procedimentos executados durante o seu desenvolvimento, bem como justifica tais 

escolhas. 

Assim, a fim de atender aos objetivos traçados, foi realizada uma pesquisa  

exploratória, de natureza qualitativa e quantitativa. Segundo Gil (2002), as pesquisas 

exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Possuem planejamento flexível, o 

que torna possível a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado 

e na maioria dos casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso.  

A natureza qualitativa se justifica quando se refere a questões particulares e que 

em determinadas situações não podem ser quantificadas, o que vai ao encontro de 

Richardson (1999), que a define como o método de estudo que tenta compreender 

detalhadamente os significados e características situacionais. Já natureza quantitativa 

será verificada na análise dos dados obtidos nos questionários, uma vez que é “na 

pesquisa quantitativa que a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas 

convence na forma da experimentação empírica, a partir de análise feita de forma 

detalhada, abrangente, consistente e coerente”. (MICHEL, 2005; p.33) 

 

3.1. PASSOS DA ANÁLISE 

 

A fim de encontrar as bases teóricas mais adequadas para o estudo e garantir a 

sustentação de análises e conclusões que surgiriam no decorrer do trabalho, foi feita 

uma pesquisa bibliográfica, a qual é “desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p.44).  

Posteriormente, com o propósito de verificar o nível de conhecimento e os atuais      

usos feitos pelos profissionais do mercado publicitário do Rio Grande do Sul em relação 

ao Twitter, foi realizado um questionário. Definido por Andrade (1999) como um 

“conjunto de perguntas que são respondidas pelo informante sem a presença do 

pesquisador”, o questionário continha vinte e sete questões, sendo dez abertas 

(incluindo dados de identificação) e dezessete fechadas (única ou múltipla escolha) e foi 

aplicado entre os dias 6 e 7 de abril de 2009 através do envio de e-mails. A fim de criar 

um roteiro lógico de perguntas, o questionário iniciava com o preenchimento dos dados 
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de identificação – Nome, Cidade, Agência, Departamento, Cargo e Contas que atende. 

A seguir, três perguntas que buscavam elencar os meios mais utilizados pelos clientes e 

ainda detectar a utilização de mídias online, principalmente redes sociais. A partir daí 

todas as questões eram relacionadas com o Twitter. Conhecimento e uso da ferramenta 

(pessoal e da agência); indicação de cliente ao qual a mídia seria adequada; relato e 

avaliação de cases por eles conhecidos; e por fim uma opinião em relação à utilização 

futura da ferramenta e sua eficácia.     

O universo da amostra não-probabilística por julgamento, na qual os elementos 

são selecionados a critérios do pesquisador, foi constituída por profissionais filiados ao 

Grupo de Mídia do Rio Grande do Sul. Tal escolha baseou-se na participação específica 

desses profissionais já que são eles que apresentam, sugerem e definem, em conjunto 

com os profisisonais de planejamento e atendimento, que ferramentas estarão presentes 

nos planos de mídia e divulgarão de fato as campanhas. Além disso, são profissionais 

que representam as maiores agências do estado, pessoas ligadas à profissão, que a 

discutem e contribuem para o seu crescimento constante.  

Atualmente o Grupo de Mídia do Rio Grande do Sul é composto por oitenta e 

um (81) associados. Desses, foram selecionados apenas um representante de cada 

agência, com o intuito de padronizar e viabilizar a coleta de dados foi elaborado um 

questionário extraindo assim os trinta e um (31) participantes da pesquisa. No dia 20 de 

abril, ao receber apenas três (3) e-mails em respostas dos trinta e um (31) enviados,  foi 

feito contato por telefone com cada um dos vinte e nove (29) que não haviam retornado. 

Após uma breve conversa e o reenvio dos questionários via e-mail, foram obtidas mais 

seis (6) respostas, totalizando as nove (9) respostas que compõem o universo de 

pesquisa deste estudo.  

O baixo nível de retorno e participação, aparentemente, se justifica pelo menos 

por duas razões: não atualização do cadastro dos profissionais que haviam se desligado 

das agências em que trabalhavam (tanto os endereços de e-mail quanto os números de 

telefone) e o desconhecimento ou conhecimento superficial da ferramenta por parte dos 

selecionados. Ao explicar por telefone do que se tratava a pesquisa, muitos afirmavam 

não saber do seu funcionamento ou ainda não poder contribuir já que não possuía 

cadastro no Twitter. Aceitaram receber o e-mail novamente, mas acabaram por não 

respondê-lo novamente.   

Ambos os passos descritos acima, somados às análises feitas em cima das 

respostas dos participantes, caracterizam tal estudo como um estudo de caso já que: 
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Consiste no estudo profundo e exaustivo de um objeto (...) tem como 
propósitos: explorar situações da vida real cujos limites não estão 
claramente definidos; preservar o caráter unitário do objeto estudado; 
descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 
investigação; formular hipóteses ou desenvolver teorias e explicar as 
variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 
complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos. (GIL, 2002, p.54)  

 
Por fim, foi feita a tabulação dos dados obtidos através dos questionários e a 

análise dos resultados. 

 

4  ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

O universo desta última estapa, caracterizada pela análise das respostas obtidas 

após a aplicação do questionário, foi constituído por oito (8) pessoas residentes em 

Porto Alegre e uma (1) em Santa Maria. Todas elas ocupam cargos diretamente ligados 

ao setor de mídia de suas agências, com exceção de uma participante que no período da 

pesquisa prestava consultoria de mídia e ações diferenciadas. Trata-se de Diretores e 

Assistentes de Mídia das seguintes agências do mercado publicitário gaúcho: DCS, Dez 

Propaganda, Flow Comunicação, Martins & Andrade, Paim Comunicação, Propaganda 

Futebol Clube, QG Propaganda e TH Comunicação. A lista de clientes atendidos por 

esses profissionais é bem extensa e inclui marcas que ocupam espaços importantes em 

seus segmentos como por exemplo: Fiat, Fiorucci, Dakota Calçados, Maxxi e Nacional 

Supermercados, Postos Ipiranga, Wall Mart Hipermercado Big e algumas ligadas ao 

Governo do Estado e a Prefeitura de Porto Alegre.  

Para esses e os demais clientes atendidos pelos respondentes da pesquisa, o meio 

utilizado com mais frequencia é o Jornal, 100% declarou utilizá-lo com frequencia. Ao 

passo que apenas 44% marcaram a Internet como opção frequente, o mesmo número 

apontado para a mídia outdoor. Conforme ilustrado no Gráfico 10: 
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Gráfico 30: Meios utilizados com mais freqüência pelos clientes. 
 
 

Mesmo não sendo um meio de uso tão frequente, todos os participantes 

afirmaram que as mídias online estão presentes em seus planejamentos de mídia. 

Porém, esse espaço ainda não foi conquistado pelas Redes Sociais como é possível 

observar nos gráficos a seguir. Das opções de Redes Sociais listadas, apenas o Orkut é  

utilizado por um profissional de mídia. A maioria disse utilizar banners em blogs de 

jornalistas, sites, links patrocinados e sites de busca como o hagah e de notícias como o 

Click RBS. Ainda foram citadas respostas como msn, youtube e revistas online.   

 

 
Gráfico 31: Presença de mídias online nos Planos de Mídia. 
 
   

 
Gráfico 32: As mídias online presentes nos Planos de Mídia. 
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Todos os participantes da pesquisa disseram conhecer ou ao menos já ter ouvido 

falar no Twitter, a maioria recentemente, há pelo menos seis meses como revelam os 

dois gráficos abaixo. Aqui é importante salientar duas situações que influenciaram 

diretamente as respostas: a primeira delas é a grande exposição e divulgação do Twitter 

nos veículos de massa nos últimos meses, o que tem gerado muito buzz e especulações e 

comparações da ferramenta com o Secound Life9. A segunda situação influenciadora é 

o fato de muitos dos profissionais que receberam o questionário por e-mail logo ao 

saber do tema de pesquisa já decidiam não respondê-lo, por não conhecer ou não utilizar 

o Twitter.  

 

 
Gráfico 33: Porcentagem de entrevistados que têm conhecimento do Twitter. 

 

 
Gráfico 34: Há quanto tempo os respondentes têm esse conhecimento. 
  
 

Os três participantes que revelaram possuir uma conta no Twitter, o fizeram no 

máximo há 6 meses. Referente aos usos que fazem da ferramenta, a maioria, 67%, a 

                                                 
9 O Second Life é um ambiente virtual e tridimensional que simula em alguns aspectos a vida real e 
social do ser humano. Essas características fez com que  ele fosse visto não apenas como um jogo ou 
mero simulador, mas como uma rede social que possibilita o comércio virtual. Considerado por 
especialistas como uma tendência, o Secound Life chamou muita atenção e gerou investiomentos de 
empresários e agências de comunicação em 2007. Hoje é uma mídia que caiu no esquecimento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tridimensional�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_real�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Social�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Simulador�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_virtual�
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utilizam  para networking10, seguidos de 33% para a leitura de notícias e divulgação de 

eventos, como pode ser observado nos gráficos abaixo. Outras duas finalidades 

apontadas pelos respondentes foi o relacionamento com amigos e curiosidades. Nesses 

dois atributos citados pelos respondes, é possível perceber a grande interferência nos 

hábitos dos usuários da internet principalmente em decorrência do Orkut. As pessoas 

tendem a adaptar algumas características específicas dessa rede social para outras redes, 

criando assim novos usos para as ferramentas em que estão se lançando, mas ao mesmo 

tempo desrespeitando as especificidades da nova rede.      

 

 
Gráfico 35: Porcentagem dos respondentes que possuem Twitter. 
 
 
 

 
Gráfico 36: Há quanto tempo os respondentes possuem Twitter. 
 
 
 

                                                 

10 Networking é a união dos termos em inglês "Net", que significa "Rede"; e "Working", que é 
"Trabalhando". O termo, em sua forma resumida, significa que quanto maior for a rede de contatos de 
uma pessoa, maior será a possibilidade dessa pessoa conseguir uma boa colocação profissional. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa�
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Coloca%C3%A7%C3%A3o_profissional&action=edit&redlink=1�
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Gráfico 37: Usos do Twitter apontados pelos respondentes. 
 

Quando questionados se já haviam sido impactados por algum anúncio ou ação 

publicitária através de algum menbro de sua rede de contatos do Twitter, apenas um 

participante respondeu ter sido impactado. A questão seguinte, pedia que fosse feito o 

relato especificando como foi a ação e de qual anunciante se tratava.  A resposta obtida 

foi: “Na verdade o maior impacto foi quando eu lancei uma pergunta sobre o jogo Wii e 

várias pessoas me responderam... funciona!!! E uma publicidade subliminar também 

funciona...mesmo que não seja tanto subliminar...”. Na situação descrita pelo 

respondente, não houve nenhuma intervenção publicitária de fato, mas sim um teste de 

repercussão do próprio usuário. 

Na pergunta seguinte do questionário, “Sua agência tem Twitter?”, os 

respondentes foram unânimes em revelar que suas agências não possuem conta no 

Twitter, acarretando em nenhuma resposta na questão que a seguia: “ Com que 

finalidade a agência utiliza o Twitter?”. 

Curiosamente, 89% dos participantes reconhecem o Twitter como uma nova 

possibilidade em mídia online, conforme revela o gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 38: Porcentagem dos respondentes que reconhecem o Twitter como uma mídia online. 
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As justificativas para essa resposta acima levantaram alguns pontos importantes:  

 

Segmentação do Público:  

Resp. 1 - “Acredito que é uma opção de mídia que pode atingir diretamente cada 

público alvo, podemos filtrar o que queremos atingir: assunto, idade, interesse...Acho 

que cada vez mais esse tipo de mídia vai crescer. Cada vez a mídia pode ser mais 

segmentada.” 

Resp. 2 - “Pode ser utilizado, mas muito mais institucionalmente do que para 

varejo.” 

Resp. 3 - “Porque as redes sociais são um meio de atingir um público 

segmentado e conhecer seus hábitos e gostos.” 

Experimentalidade: 

Resp. 4 - “Pelo que tenho lido ainda não existe um formato de comercialização 

definido. O primeiro anunciante foi a Microsoft num formato ainda experimental pelo 

que tenho acompanhado pelas notícias.” 

 

Interatividade: 

 Resp. 5 - “A questão do Twitter ser uma mídia interativa ressalta os valores das 

novas mídias. Porém, a utilização do programa como mídia online pode ser 

questionada: qual a funcionalidade da publicidade e propaganda dentro de um meio pelo 

qual o entretenimento ainda é o grande fim? Para mim, é um meio interessante, mas 

assim como SecondLife, Orkut, MySpace, deve ser aprimorado para que a publicidade 

seja atrativa, não cansativa, e, principalmente, CONFIÁVEL. Porque muitos internautas 

ainda tem medo de adquirir bens pela internet.” 

Resp. 6 - “Interação com as pessoas de forma inusitada.” 

 

Manutenção e geração de conteúdo: 

Resp. 7 - “Eu vejo o Twitter como um canal de mídia , no qual a marca pode se 

relacionar com os clientes, oferecer serviços e informá-lo das novidades. Quando tu 

informas o cliente das novidades através do twitter, de uma certa forma, estás utlizando 

ele como mídia, entendendo que mídia significa meio. Porém, ele precisa existir e 

permanecer informando o cliente a respeito da marca, vejo a necessidade de um fluxo 

de informação, da formação de um relacionamento. Acredito que seja interessante o 
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twitter de uma campanha específica se existir já uma ação continua da marca através 

dele.” 

 

Adequação de mídia em relação aos hábitos do público-alvo: 

Resp. 8 - “Por ser uma mídia que está em alta pelos usuários de internet, 

principalmente jovens (público-alvo do Monteiro Lobato, um dos clientes da agência).” 

Resp. 9 - “Pela facilidade de dissiminar uma notícia...um assunto e ou um 

produto.” 

 

 
Gráfico 39: Porcentagem dos respondentes que conhecem empresas que utilizam o Twitter como mídia. 
 

Ao serem questionados quais foram essas empresas, os respondentes apontaram 

as seguintes empresas: 

Resp. 1 - Microsoft  

“A veiculação acontece na forma de uma caixinha retangular posicionada na 

coluna da direita do perfil do usuário.” 

Resp. 2 - CNN 

“Utiliza o Twitter como mídia de popularidade. Domingo (19/04) apareceram 

estudantes que utilizam o Twitter como um MSN, para marcar encontros, reuniões, etc. 

Acho que a mídia segue a linha do Orkut.” 

Resp. 3 - Fiat, Brastemp, Dell, Starbucks, Jet Blue, Ford, Kodak 

“Utilizam pra divulgar seus blogs, para promoções, lançamento de produtos e 

linhas... A JetBlue utliliza como um SAC alternativo.” 

Resp. 4 - Nintendo Wii 

“Só subliminar como qd a agencia click recebeu o Wii para fazer divulgação, 

eles minaram o Twitter com esta informação...precisa falar mais alguma coisa sobre o 

WII.” 
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Ao avaliar a ação mencionada por si mesmo, 63% dos respondentes a 

consideraram inovadora, 25% adequada e 13% desnecessária, conforme podemos ver 

ilustrado no gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 40: Classificação da utilização do Twitter como mídia. 
 

Após classificarem a utilização do Twitter por um cliente com objetivos não tão 

claros, relata por eles mesmos, os respondentes foram convidados a pensar nos clientes 

que atendem diariamente na seguinte questão: “Para qual(is) dos seus clientes você 

acredita que seja adequada a utilização do Twitter como mídia online? Por quê?”   

Com exceção de dois respondentes que preferiram não abrir ao público as 

estratégias de seus clientes, os demais participantes do questionário declararam: 

Resp. 1 - “Acredito que para Fiorucci seria bem legal. Fiorucci tem um público 

jovem, ligado na moda, sempre em busca de informações, trocando informações. Acho 

que é a mídia online é sempre adequada. Mas como a marca recém está voltando pro 

Brasil, as ações ainda estão sendo pensadas. Não propomos ainda, mas é de se pensar.” 

Resp. 2 - “Para os meus clientes ainda não tenho nenhuma idéia de utilização 

que esteja de acordo com a estratégia da comunicação dos mesmos.” 

Resp. 3 - “Monteiro Lobato, Thithãs, Maria da Praia - por usarem uma 

linguagem jovem, de constante atualização, sempre a frente das tendências.” 

Resp. 4 - “Compujob, até por se tratar de uma loja de informática.” 

Resp. 5 - “Clientes menos conservadores. É difícil para um cliente que possui 

uma mídia tradicional aceitar depositar parte de sua verba em algo que não é certo que 

terá sucesso. E ainda mais que não há números que provem que isso dá certo.” 

Nas próximas três questões, que se referiam a sugestão, aprovação e resultado de 

uma possível ação no Twitter, os respondentes foram unânimes: nunca sugeriram a 

utilização do Twitter nos seus planos de mídia. Sendo assim, chegamos a última questão 

da pesquisa: “Você acredita que o Twitter é ou pode se tornar uma mídia online eficaz?” 
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Resp.1 – “Sim acredito. Como já disse, cada vez mais esse tipo de mídia vai 

crescer. Cada vez a mídia pode ser mais segmentada. Vamos poder chegar direto no 

consumidor, falando com ele através dessas ferramentas como Twitter.” 

Resp. 2 – “Acredito que no futuro ainda seja definido um formato de 

comercialização mais claro para agências e anunciantes.” 

Resp. 3 – “Acho que pode virar mania, assim como o SecondLife, Orkut, 

Skype... Mas não passa disso. A grande dificuldade dos meios de relacionamento que 

tentaram abrangir a publicidade estão relacionados ao querer abraçar diversas facetas 

(som, vídeo, mensagens instantâneas, rede social, etc) e acabam não sendo boas em 

nada. Tendo em vista o sucesso do YouTube, você pode perceber que, por mais que 

existam comentários nos vídeos, o principal foco do site é postar vídeos, nada muito 

além. Por isso virou febre. Os programas que apostam em publicidade, rede social 

interativa, apostam em algo que cansa o internauta, já que os spams são detestados pela 

maioria dos usuários. E ainda não conseguiram que o usuário sinta-se feliz de ser 

invadido pela publicidade indesejada.” 

Resp. 4 – “Sim, pois é um canal aberto entre a marca e o consumidor, onde ele 

opta por seguir e estar ligado naquela marca, pode-se falar com quem está 

declaradamente interessado na marca. O twitter quando bem utilizado pode criar uma 

proximidade maior com o cliente, pois é um canal fluido, direto, veloz e que possui uma 

interface moderna e despojada. Vejo o twitter muito mais com um canal de 

relacionamento, de interação, do que de veiculação de mídia.” 

Resp.5 – “Sim, por ser, de certa forma, uma novidade, por ser uma ferramenta 

interativa.” 

Resp. 6 – “Pode ser uma ferramenta para relacionamento com os clientes e 

clientes em potencial. Acho difícil criar novos consumidores da marca/empresa via 

Twitter já que ele requer uma busca por parte de quem recebe a mensagem, que terá de 

se dispor a "seguir" o perfil da empresa anunciante.” 

Resp. 7 – “Sim, ele já existe com esta finalidade, onde o consumidor é o 

responsável pela divulgação de seu "crivo" sobre este ou aquele produto, ele já está 

anunciando as funcionalidades do mesmo. Deve ser bem planejada somente.” 

Resp. 8 – “Acho que ele tem grande potencial para se desenvolver como uma 

mídia online, como todas as outras redes sociais. Pois a internet é a mídia do futuro e 

com o crescimento de adeptos as redes sociais crescendo, logo os clientes se darão conta 
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que ali está o consumidor. Por enquanto acho que ainda é muito pouco conhecido para 

surtir algum efeito realmente satisfatório para o cliente.” 

Resp. 9 – “Sim, mas é necessário descobrir a melhor forma para se utiliza-lo.” 

 

Após reunir essas respostas e interpretá-las a luz dos conceitos inicialmente 

citados, mas principalmente, observando as mudanças em que o mercado publicitário 

vive atualmente, foram feitas as considerações finais, apresentadas no capítulo seguinte.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Intermediar a comunicação há muito deixou de ser o único papel dos meios de 

comunicação. Como foi possível perceber ao longo deste trabalho, essa intermediação 

evoluiu até um estágio talvez nunca imaginado: a era da participação. Hoje, mais do que 

receber e avaliar a informação recebida através dos meios de comunicação, os 

consumidores a utilizam como base e a partir dela geram e, principalmente, 

compartilham mais e mais informações. Essa nova maneira de comunicar, leva também 

a uma escolha cada vez mais minuciosa de que informações receber e de que fontes elas 

vem.  

As mudanças nos hábitos de consumo de mídia, dentre outros fatores, vão 

influenciar e muito a sociedade. Não agora, já que é um momento de experimentação 

mais do que transição. A cada novidade lançada no mercado, é preciso descobrir suas 

potencialidades e maneiras de utilização, e nessa enxurrada de tecnologia e velocidade 

de espalhamento, isso se torna um desafio a cada dia. Como saber o que vai realmente 

vingar e o que será passageiro é uma incógnita, diante do fato que o público também 

está em período de adaptação. Não é possivel prever nada e tanto empresas quanto 

profissionais de comunicação além de atentos, precisam “aprender fazendo”. É nessa 

realidade que se encontram usuários de internet, empresas e profissionais de 

comunicação: em fase de testes. 

Porém, ao que se viu nas respostas dos nove participantes da pesquisa, o 

mercado publicitário gaúcho não faz parte dessa fase. Ele não testa nem experimenta, e 

sim aguarda resultados. Seja por decisão dos anunciantes ou dos próprios profissionais 

da comunicação. O fato é que pouca coisa está sendo feita nesse período, como 

demonstraram as respostas, pouco se sabe de como anunciar e que retorno isso 

realmente traz e trará ao cliente, pelo menos aos olhos da maioria dos respondentes. É 

pouco também o nível de pesquisa desses profissionais, diante de um assunto tão em 

voga quanto o Twitter. Pode ser acertada ou não a decisão de não fazer parte dessa 

ferramenta, tanto pessoal quanto para os seus clientes, a questão é essa escolha não ser 

consciente. Não saber que fins as pessoas estão atribuindo a ela, o que de fato está se 

passando ali, justificar a sua ausência. 

Essa desatualização refletiu na pouca participação dos profissionais de mídia, 

muitos não quiseram participar, respondendo apenas “não tenho twitter” ou “não sei 

nada sobre o twitter”. Ao passo que não era necessário ter conta ou ser expert em 
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tendências para já ter ouvido falar na ferramenta, como demostraram os nove 

participantes, todos sabiam da existência da ferramenta.  

Não há como saber se o Twitter será uma moda ou permanecerá por pelo menos 

cinco anos como é o caso do Orkut. A questão é que as estratégias devem ser pensadas e 

colocadas em prática rapidamente, estar na moda, não de qualquer jeito, mas 

acompanhar o público de ele for adepto da moda. Cinco dos nove participantes 

apontaram clientes que poderiam utilizar o Twitter como mídia, já que seus públicos 

tendem a fazer parte dessa rede social. E porque esses clientes ainda não estão com seus 

perfis ali? 

Apenas três dos respondentes possuem Twitter, nenhum deles incluiu alguma 

estratégia que privilegiasse essa ferramenta em seus planos de mídia, porém todos eles a 

consideraram uma nova mídia. Todos acreditam na possibilidade de que ela seja sim 

uma maneira futura de atingir o público-alvo de seus clientes, porém, segundo um dos 

respondentes, é preciso antes saber como. Essa resposta reflete a visão de todos os 

demais profissionais: que vão aguardar o pedido do Departamento de Marketing  de 

seus clientes e na hora não saberão o que de melhor propor. 

Assim, diante das respostas obtidas, é possível afirmar que os profissionais de 

mídia reconhecem o Twitter como nova mídia. Porém, podemos concluir que essa 

prática ainda não é adotada, nem em outras redes sociais nem no Twitter 

especificamente. As muitas dúvidas que cercam esses profissionais, não serão 

respondidas por grandes pesquisadores ou baseadas em cases de sucesso, já que os 

poucos cases existentes até agora são extremamente custumizados, especialmente 

desenvolvidos para aquele cliente. Portanto, só saberão as vantagens e desvantagens 

dessas ferramentas aqueles que explorarem as redes e, por si só, descobrirem os prós e 

contras ali existententes. Infelizmente, há uma a carência de profissionais no mercado 

com essas aptidões: desbravar o novo e permanecer ligado ao que já se sabe sobre essas 

redes e sobre comunicação em geral. 

É importante também ressaltar que para fazer parte de redes sociais, é preciso ter 

o que falar. Como já disseram alguns especialistas “se não há o que falar, o melhor é 

ficar calado”. Nesse caso, além do que falar, é preciso saber quem deve falar. Não seria 

eficaz manter um estagiário da agência de publicidade abastecendo o Twitter de uma 

empresa por exemplo. Pior, poderia até somar pontos contra se ali for divulgada alguma 

informação errada, ou ainda a não resposta de um usuário. É preciso dispor de um 

profissional que esteja inserido no contexto da empresa, que saiba de seus processos e 
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posicionamentos diante dos mais variados assuntos. Para uma empresa, engressar nas 

redes sociais, é como ir a reunião de um clube: é preciso estar disposto a conversar, não 

só a ouvir ou só falar de um assunto específico, mas sim falar, ouvir, discutir sobre esse 

assunto e os demais que o cercam.  

Nesse período, em que a utilização do Twitter é recente no Brasil e por conta 

disso ainda soa como novidade, pode-se perceber que a visão dos profissionais de mídia 

entrevistados, quase que em sua maioria, reconhecem o Twitter como uma mídia online, 

porém não o sugerem em seus planos de mídia. Ao passar dos meses, novas formas de 

utilização serão descobertas e aprimoradas, o que sugere novos estudos e o 

acompanhamento acadêmico dessas ações, tendo em vista que elas nada mais são do 

que o reflexo do comportamento do consumidor.  
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A Utilização do Twitter como Mídia Online 

O questionário abaixo tem como objetivo verificar o conhecimento e a utilização 
do Twitter pelos profissionais que compõem o Grupo de Mídia do Rio Grande do Sul. 
Todas as respostas serão base para a análise final do trabalho de graduação cuja o tema 
é A Utilização do Twitter como Mídia Online. 

Desde já agradeço a sua colaboração, que é de fundamental importância para a 
realização do meu trabalho. 

 
Att, 
 
Andressa Sgaria. 
Graduanda do Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda do Centro 
Universitário Franciscano - UNIFRA. Santa Maria - RS. 

 
 

 

Nome  
 

Cidade  
 
Agência / Departamento / Cargo 

 
 
Na sua agência você é responsável pela mídia de quais clientes? 

 
 
Quais são os meios utilizados com mais frequência pelos seus clientes?  

jornal 

revista 

outdoor 

tv 

rádio 

internet 
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redes sociais 

Outro:  
 
Em seus planos de mídia, você utiliza mídias online?  

Sim 

Não 
 
Quais mídias online você utiliza? Você pode marcar mais de uma alternativa  

Orkut 

Facebook 

Twitter 

Myspace 

Outro:  
 
Conhece o Twitter?  

Sim 

Não 
 
Há quanto tempo?  

mais de 1 ano 

1 ano 

6 meses 

3 meses 

menos de 3 meses 
 
Você tem Twitter?  

Sim 

Não 
 
Há quanto tempo?  

mais de 1 ano 

1 ano 

6 meses 

3 meses 

menos de 3 meses 
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Com qual finalidade você utiliza o twitter? Você pode marcar mais de uma alternativa  

leitura de notícias 

networking 

novas amizades 

branding pessoal 

divulgação de outro site 

divulgação de eventos 

Outro:  
 
Você já foi impactado/influenciado por alguém da sua rede de contatos do Twitter?  

Sim 

Não 
 
Caso sua resposta seja sim, especifique como foi impactado e qual o anunciante: 

 
 
A sua agência tem twitter?  

Sim 

Não 
 
Com que finalidade a agência utiliza o Twitter?  

comunicação interna 

comunicação com clientes 

divulgação da agência 

Outro:  
 
Você reconhece o Twitter como uma opcão de mídia online?  

Sim 

Não 
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Por que? 

  
 
Você conhece pelo menos uma empresa que utilizou/utiliza o Twitter como mídia,?  

Sim 

Não 
 
Especifique a empresa e a utilização: 

 
 
Como você classifica essa utilização?  

inovadora 

adequada a proposta da empresa 

básica 

desnecessária 

Outro:  
 
Para qual(is) dos seus clientes você acredita que seja adequada a utilização do Twitter 
como mídia online? Por que? 

 
 
Você já sugeriu o Twitter para compor o plano de mídia de algum de seus clientes?  

Sim 

Não 
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Se a resposta anterior foi positiva, cite quais clientes e quais ações: 

 
 
Ele foi aprovado?  

Sim 

Não 
 
Se foi aprovado, como você avalia o resultado da utilização do Twitter?  

satisfatório 

pouco expressivo 

insignificante 

Outro:  
 
Se foi aprovado, como você avalia o resultado da utilização do Twitter?  

satisfatório 

pouco expressivo 

insignificante 

Outro:  
 
Você acredita que o Twitter é ou pode se tornar uma mídia online eficaz? Justifique: 

 
 

Enviar
 

Tecnologia Google Docs 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://docs.google.com/�
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PESQUISA TWITTER BRASIL – BULLET (ABRIL 2009) 
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