
 

  

Chamado simplesmente de 
Status, o “pré-Twitter” tinha como 
conceito exatamente o envio de 
mensagens curtas através do celular, 
em que você receberia 
um twich (vibração, em tradução livre) 
no seu bolso quando um update era 
enviado. 

Entretanto, a palavra não 
agradou, pois não mostrava 
exatamente o que era o serviço. Ao 
buscar nomes parecidos no dicionário, 
Dorsey e os outros encontraram a 
palavra twitter, que em inglês tem 
dois significados: “uma pequena 
explosão de informações 
inconsequentes” e “pios de pássaros”. 
Ambos combinavam perfeitamente 
com o conceito. 

O primeiro protótipo do Twitter 
era usado internamente na Odeo, 
sendo lançado em escala pública e 
completa (também para 
computadores) em julho do mesmo 
ano.  

 

 

 

O Twitter é uma rede social e 
servidor para microblogging, que 
permite aos usuários enviar e receber 
atualizações pessoais de outros 
contatos (em textos de até 1t40 
caracteres, conhecidos como 
"tweets"), por meio do website do 
serviço, por SMS e por softwares 
específicos de gerenciamento. 

As atualizações são exibidas no 
perfil de um usuário em tempo real e 
também enviadas a outros usuários 
seguidores que tenham assinado para 
recebê-las. As atualizações de um 
perfil ocorrem por meio do site do 
Twitter, por RSS, por SMS ou 
programa especializado para 
gerenciamento.  

O começo 

O Twitter foi fundado em março 
de 2006 por Jack Dorsey, Evan 
Williams e Biz Stone como um projeto 
paralelo da Odeo. A ideia surgiu de 
Dorsey durante uma reunião de 
discussão de ideias (brainstorming) 
em que ele falava sobre um serviço de 
troca de status, como um SMS. 

Os 140 caracteres mais revolucionários das redes sociais.  
Conheça o Twitter 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em agosto, os três fundadores e 
outros membros da Odeo fundaram a 
Obvious Corporation, que incluía o 
domínio Twitter.com. O microblog 
tornou-se uma companhia separada 
em abril de 2007.  

Os 140 caracteres... 

Muita gente se pergunta o 
porquê do limite de 140 caracteres na 
hora de mandar mensagens pelo 
Twitter. A limitação de caracteres se 
dá exatamente pelo conceito inicial da 
ferramenta: mensagens SMS. Além 
disso, enviar mensagens curtas é o 
principal foco do serviço e principal 
difusor de sites encurtadores de URL, 
como o Bit.ly, Migre.me e outros. 

 
Entendendo o “Twitter” 

 
Trending Topics 

Os Trending Topics ou TTs são 
uma lista em tempo real das frases 
mais publicadas no Twitter pelo 
mundo todo. Valem para essa lista as 
hashtags (#) e nomes próprios. O 
recurso de Trending Topics usa por 
padrão a abrangência total 
(worldwide), mas também é possível 
filtrar por países.  

Twitter List 

Twitter List é um recurso 
disponível no Twitter que permite ao 
usuário criar listas compartilháveis de 
usuários. O que dinamiza a leitura dos 
tweets já que se torna possível ler o 
conteúdo postado por grupos de 
seguidores. 

 

Retweet 

O retweet é uma função do 
Twitter que consiste em replicar 
uma determinada mensagem de um 
usuário para a lista de seguidores, 
dando crédito a seu autor original 

 

Críticas 

"Os tais 140 caracteres refletem 
algo que já conhecíamos: a 

tendência para o monossílabo como 
forma de comunicação. De degrau 
em degrau, vamos descendo até o 

grunhido." 

(José Saramago) 

Algumas empresas mundiais 
estão proibindo o uso do Twitter, 
pois a limitação de 140 caracteres é 
supostamente prejudicial para um 
jornalismo de qualidade.  

O twitter no Brasil 

O Twitter inaugurou 
oficialmente seu escritório físico no 
Brasil dia 05 de dezembro de 2012. 
Guilherme Ribenboim, diretor-geral 
da empresa no país, e Shailesh Rao, 
vice-presidente internacional, 
ressaltaram a importância do Brasil 
nas estratégias da rede social. Sem 
falar em números absolutos, Rao 
afirma que o país representa um 
dos cinco mais ativos no Twitter. 


