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 Guia básico de uso
 Twitter em Smartphones

     “Aquilo que você não sabe ou não conhece, é exatamente aquilo que você não vende!!!”



Esta é a página inicial do twitter, A partir de onde 
faremos praticamente todas as interações.



Nos campos acima, temos acesso à página inicial, perfil, 
busca de pessoas, ajustes, ajuda, e logout, ou desconectar.



Ao Clicarmos em Profile, veremos nosso perfil, exatamente como 
nossos Seguidores nos enxergam.(figura abaixo)



Nestas telas temos ao lado, as pessoas que 
estamos seguindo e abaixo as mensagens que 
escrevemos ou “retweetamos”(encaminhamos)



Ao lado temos as pessoas que seguimos, as pessoas as 
quais nos seguem, e as pessoas separada spor listas. 
Temos também 0 número de Tweets que enviamos,

Seguidores, ou Followers, são as pessoas que podem 
ver todos os Tweets (mensagens) que postamos.

As pessoas que seguimos “following”, são aquelas as 
quais podemos ver as atualizações postadas.



Neste detalhe, vemos como seguir uma pessoa. Basta clicar 
em Follow, e estaremos seguindo (Following).



Quando quisermos postar uma mensagem, basta inserir o 
texto com até 140 caracteres e clicar em Tweet.

Quando quisermos postar uma mensagem direcionada para 
alguém, basta inserir o texto com até 140 caracteres, precedido 
de @nomedousuário de destino, e clicar em Tweet

@vivoemrede Estou criando um manual de Twitter para revendas Vivo
Queremos todos nesta rede.



Para encaminhar um Tweet recebido (Retweet), basta 
clicar no respectivo botão (Retweet). O mesmo pode ser 
feito para responder (Reply).



Uma mensangem Retweetada (encaminhada)  sempre será 
sinalizada com o ícone       , e sempre estará sinalizada com 
a fonte original da mensagem, e quem a encaminhou. 
Atenção ao responder este Tweet, pois será respondido ao 
autor inicial da mensagem.

Pessoa que retweetou a 
mensagem.
Autor Original da Mensagem.



Página Inicial

Mensagens na qual você foi 
citado.

Mensagens Diretas

Mensagens Encaminhadas



Não podemos deixar de citar, que o uso via celular ou Smartphone, traz 
mais ainda a funcionalidade do Twitter à tona, que é atualizar o seu 
status e o que você está fazendo, onde quer que você esteja. 
Mobilidade!!!

Existem muitos aplicativos que podem facilitar o uso do Twitter nos 
Smartphones, o que aumenta e muito nossas oportunidades de vendas de 
serrviços de dados.

Conheça melhor estes serviços, desperte não somente o interesse nos 
clientes mas em si próprio, pois somente poderemos vender, aquilo que 
conhecemos e confiamos.

Crie a necessidade nos seu cliente,mostrando a ele tudo o que o Twitter 
pode oferecer, como notícias, atualidades, entretenimento, etc...

Estreite ainda mais o seu relacionamento com o seu cliente, criando um 
perfil de Twitter para sua loja, podendo assim interagir melhor com seu 
cliente.

Vejamos a seguir algumas aplicações móveis para Twitter...



 Tweets60 for Symbian Twitter no Nimbuzz

         Twitter para Symbian 
Dois excelentes exemplos para App para Symbian, 
podemos citar Tweets60 e Nimbuzz.

Rápidos, práticos e eficientes, cumprem o que 
prometem. Mobilidade e Agilidade.

http://www.tweets60.com/


         Twitter para BlackBerry
BlackBerry como sempre é um caso a parte, pois a própria RIM desenvolveu um 
Aplicativo chamado Twitter para BlackBerry , afim de facilitar o uso de seus 
apaixonados. O que não impediu que fossem criadas novas aplicações, como 
exemplo de ÜberTwiter.

Timeline, Pesquisa Avançada 
e mensagens diretas, são 
apenas alguns dos recursos 
do Twitter para BlackBerry. ÜberTwitter vem com 

a promessa de ser 
mais prático e ágil.



         Twitter para iPhone 
O iPhone sempre esteve envolvido nas mais recentes tecnologias, principalmente 
as de interações virtuais, e não era logo do Twitter que a Apple o deixaria de 
fora.

Tweetie 2 Para iPhone       Twitterrific

Como diversos outros aplicativos para iPhone, muda somente o nome, os recursos 
são muito semelhantes.



         Twitter para Android
Ele veio com o intuito de ser o mais completo, e por isso já possui um aplicativo 
próprio para ele. O Aplicativo chamado Twitter for Android, pode ser baixado 
gratuitamente direto da Android Market. Quer mais fácil que isso?

Simples e ágil, como um Android deve ser.



   Twitter para Windows Mobile
Como sempre, os aparelhos embarcados com Windows Mobile, são os que 
oferecem a maior variedade de aplicações do gênero, mas nem todas com total 
eficiência. Entre testes, fóruns e blogs, destacam-se Pocketwit e Tinytwitter, 
pela simplicidade e estética mais amigável.

        Pocketwit         Tinytwitter



         Twitter via Nimbuzz
Para quem ainda tem dúvidas qual aplicativo usar em seu sistea operacional, 
recomendo o uso do Nimbuzz. Compatível com quase todos os Smartphones, traz 
praticidade e agilidade, por integrar serviços como MSN, Skype, Orkut, 
Facebook, além do Twitter, logicamente.



Agora que você já se ambientou com este novo 
recurso, chegou a hora de vender mais, e sempre com 
qualidade.
Mas se você acha que vai ficar de fora, somente por 
não possuir um Smartphone, ou por não querer 
instalar um aplicativo, nada disso.

Você pode através de qualquer aparelho, acessar o 
Twitter Mobile, seja via WAP, EDGE ou HSPA. Acesse 
htrp://mobile.twitter.com e comece a Twittar agora 
mesmo!

E se você pensa que não ter pacote de dados é 
desculpa, para isso a Vivo criou uma solução prática.



É o serviço de Twitter   
   via SMS da Vivo.
http://tw.vivo.com.br
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