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COMMON DEED
Atribuição-Uso não-comercial-compatilhamento pela mesma licença 2.5 Brasil
Você pode:
• copiar, distribuir, exibir e executar a obra
• criar obras derivadas
Sob as seguintes condições:
Atribuição: você deve dar crédito ao autor original, da forma especificada pelo autor ou licenciante.
Uso não-comercial: você não pode utilizar esta obra com finalidades comerciais.
Compartilhamento pela mesma licença: se você alterar, transformar, ou criar outra obra com base
nesta, somente poderá distribuir a obra resultante sob uma licença idêntica a esta.
• Para cada novo uso ou distribuição, você deve deixar claro para outros os termos da licença desta obra.
• Qualquer uma destas condições podem ser renunciadas, desde que você obtenha permissão do autor.

Qualquer direito de uso legítimo (ou “fair use”) concedido por lei, ou qualquer outro direito protegido
pela legislação local, não são, em hipótese, alguma afetados pelo dispostoacima.
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“oh this is going to be addictive”

- Primeira mensagem publicada no Twitter por Dom Sagolla, integrante da equipe que lançou o serviço.

“Uma coisa que você pode dizer com certeza sobre o Twitter
é que ele causa uma péssima primeira impressão.”
- Frase de abertura do artigo sobre o Twitter que foi capa da revista Time em 05/06/09.

“Existem 4 bilhões de usuários de celulares no mundo
levando consigo equipamentos prontos para usar o Twitter.”
- Biz Stone, co-fundador do Twitter, em entrevista ao site inglês guardian.co.uk, referindo-se ao fato de o
serviço permitir que pessoas publiquem e recebam atualizações via mensagens de texto (SMS).
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TWITTER PELO TWITTER - UM PREFÁCIO COLETIVO*
O twitter é uma maquininha de cutucar corações e mentes na velocidade da luz. Em 140 toques ou menos, a
imaginação é o limite. @marcelotas
1.O Twitter é para o mundo o que a praça é para uma cidadezinha. @_Jeyson
2.É um radar captando o que milhões de pessoas estão pensando/fazendo naquele momento. @pedrodoria
3.É um confessionário em praça pública. @ocriador
4.É a melhor forma de liberdade de expressão.Você fala, quem quer ouvir escuta e compartilha. Quem não quer
não ouve e não censura. @NeiFernandes
5.Compartilhamento de informação de forma exponencial. @fuentes_be
6.O Twitter é como pátio de hospício, cada um falando "sozinho", eventualmente alguém responde. @saintbr
7.O Twitter transforma famoso em amador e amador em famoso. @paulobeneton
8.É o fruto do amor proibido entre o scrap do Orkut e o MSN. @crisdias
9.Não consegui explicar até hoje para o meu chefe. @joycemescolotte
10.Não sei direito o que é, mas tenho a impressão que estou ficando pra trás... preciso ler logo esse livro!
Fabiano Borsa, São Paulo, SP | 30 anos | Empresário
* Marcelo Tas lançou a primeira definição, convidou seus seguidores a fazerem o mesmo pelo Twitter e no Blog do Tas
(www.blogdotas.com.br), depois escolheu dez mensagens para compor este prefácio. Ele doou integralmente o cachê por
sua participação para a Casa do Zezinho, uma instituição sem fins lucrativos que atende hoje 1200 crianças e jovens de
baixa renda na cidade de São Paulo.
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INTRO I: COMO EXPLICAR O QUE É O TWITTER
Você já tentou explicar o que é o Twitter para alguém com noções básicas de uso da Web? Você pode, por
aproximação, dizer que é uma mistura de blog e MSN ou pode ser específico e falar que é uma ferramenta
para micro-blogagem baseada em uma estrutura assimétrica de contatos, no compartilhamento de links e na
possibilidade de busca em tempo real, mas dificilmente isso convencerá o seu interlocutor a usar o serviço.
É complicado explicar o Twitter porque não existem exemplos de serviços online parecidos que tenham
sido adotados massivamente, mas... e fora da internet?
Bares, padarias, botecos e cafés são lugares onde pessoas se encontram para trocar informação, opinar sobre
as notícias do dia, pedir ajuda, dar risada, criar vínculos, cultivar relacionamentos, falar entre si ou apenas
acompanhar as conversas dos outros. Ter essas oportunidades de sociabilização é ao mesmo tempo
prazeroso e útil, relaxante e necessário para uma espécie que há milênios sobrevive coletivamente.
O Twitter é como o seu bar favorito funcionando dia e noite: a hora que você aparecer encontrará alguns
frequentadores habituais e mais outras pessoas relacionadas a eles. Você poderá ficar para um dedo de
prosa durante um intervalo no trabalho ou passar horas interagindo e trocando idéias.
Este manual parte dessa metáfora para mostrar o funcionamento do Twitter e como ele pode ser usado
para beneficiar pessoas e organizações.
Seja bem-vindo!
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Apesar de só ter sido
lançado em 2006, o conceito
do Twitter já vinha sendo
pensado desde 2000 pelo
programador Jack Dorsey. Ao
lado, uma página de rascunho
do projeto de Dorsey.

A imagem à direita é da
primeira versão do Twitter
quando o serviço foi lançado
em 2006. A história do
produto está registrada neste
post de Dom Sagolla e nesta
entrevista com Jack Dorsey.
Aqui, a primeira mensagem.
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INTRO II: TEM QUE LER O LIVRO TODO?
Não, mas você pode ajudar a atualizá-lo.
O livro está dividido em três blocos. Para quem quer aprender a usar o Twitter como “pessoa física”, a
primeira parte resolve. Em seguida, vem um grupo de textos sobre a utilização nas áreas de negócios,
jornalismo e política. A parte final explora alguns temas de interesse do usuário avançado como os planos
do Twitter para o futuro, dados estatísticos e aplicação do serviço para o monitoramento de tendências.
Você pode ler o guia na ordem proposta ou borboletear seguindo a sua curiosidade. Ao longo do texto,
você encontrará links para informações complementares na Web.
Os (muitos) leitores com déficit de atenção e hiperatividade podem ir “direto ao ponto” em dois passos.
Depois de se registrar no serviço, 1) encontre pessoas legais (cap. 3 e 4) para você seguir, umas 20 já serve
para começar a saborear o Twitter e 2) ao invés de ficar acessando uma página na Web para ver a
atualização das mensagens de quem você segue, escolha e instale um dos programas (cap. 11) que
funcionam paralelamente ao navegador e reúnem esse conteúdo automaticamente.
Um dos motivos do sucesso do Twitter é atribuído ao fato dele ser um serviço incompleto, sem finalidade
definida e que, portanto, ainda está sendo diariamente inventado, do ponto de vista técnico e também em
termos de aplicação. Justamente por isso um guia como este estará desatualizado a partir do momento em
que ele parar de ser escrito. A melhor forma de resolver isso é incorporar o espírito da ferramenta lançando
junto com o livro, um repositório de conteúdo em português sobre o serviço chamado Twitcetera.
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