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O serviço de microblogging Twitter contagiou a todos, desde celebridades como o ator Ashton 
Kutcher até executivos-chefes de empresas. Apesar de toda a agitação, no entanto, o Twitter 
sempre pareceu ser mais uma novidade do que um negócio. Muitas das mensagens de até 140 
caracteres os "tweets" que as pessoas enviam no Twitter tratam de assuntos triviais como o 
que comeram no almoço ou a que horas vão dormir. Há algum valor real nisso?  
 
No fim das contas, a resposta é sim. De fato, há evidências cada vez maiores de que o Twitter, 
uma empresa atualmente sem receita, pode valer várias centenas de milhões de dólares. O 
Facebook, rede de relacionamento social na internet, teria oferecido US$ 500 milhões em 
dinheiro e ações para comprar o Twitter no ano passado, segundo duas fontes.  
 
Peter Thiel, acionista do Facebook, confirmou que houve negociações, embora não tenha 
comentado valores. Ele Afirmou que as conversas foram abandonadas por divergências quanto 
ao valor das ações do Facebook. A oferta do Facebook não deverá ser a última. O Google tem 
"linhas abertas de comunicação" com o Twitter, de acordo com uma fonte, embora não 
existam negociações ativas. O Yahoo seria outro comprador provável, embora o preço possa 
ser muito pesado para a atribulada empresa. Google e Yahoo não quiseram comentar as 
possibilidades de aquisição. 
 
Qual seria o grande atrativo? Para começar, o crescimento do Twitter. Seis milhões de pessoas 
usam o serviço, em comparação aos 600 mil de um ano atrás, segundo dados da Compete, 
empresa especializada em monitorar o tráfego na internet. E esses números não incluem as 
pessoas que usam o serviço a partir de telefones celulares ou fora dos Estados Unidos.  
 
Alguns especialistas acham que agregar o sistema de publicidade em buscas on-line ao Twitter 
criaria uma notável fonte de receita. Quando alguém fizesse uma procura pelas discussões 
mais recentes no Twitter sobre o U2, veria os resultados com o mesmo tipo de anúncios de 
texto que aparecem no Google. O Twitter, em 2008, adquiriu uma empresa iniciante de 
tecnologia de busca na internet e agora estuda formas de inserir anúncios. "Há uma 
oportunidade comercial imensa aqui", diz John Battelle, fundador da empresa de anúncios on-
line Federated Media Publishing.  
 
O Twitter também oferece um imediatismo incomum. Cada vez mais, as pessoas usam o 
serviço para compartilhar notícias ou saber sobre eventos assim que eles ocorrem. As 
primeiras fotos do jato da US Airways que pousou no rio Hudson chegaram por meio do 
Twitter. Para seus adeptos, o Twitter reflete mais rapidamente o que está acontecendo do que 
sites de notícias ou o Google. "Assim como o Google, [o Twitter está] encontrando novos 
dados para serem buscados", diz Sam Schillace, diretor de engenharia do Google.  
 
Também há uma dimensão social do Twitter que atrai os anunciantes. Os membros podem 
inscrever-se para receber as mensagens de qualquer um de seus amigos até o jogador de 
basquete Shaquille O´Neal. Isso cria ricos fluxos de dados que o Twitter pode coletar e 
destrinchar em busca de ideias. O potencial de negócios vai além da publicidade. O Twitter 
poderia vender um serviço para marqueteiros que desejam informes diários ou até a cada hora 
sobre os tópicos em discussão, diz Ian Schafer, executivo-chefe da agência de publicidade 
Deep Focus.  
 
O cofundador do Twitter, Biz Stone, admite as negociações anteriores para a compra de sua 
empresa, mas diz que o foco agora está em desenvolver as operações. A empresa levantou 
US$ 35 milhões em fevereiro, o que lhe garantiu caixa suficiente para continuar independente 
e defender-se de possíveis rivais. No curto prazo, trabalha em produtos, incluindo serviços que 
permitirão a empresas localizar, no Twitter, pessoas interessadas em suas atividades e receber 
análises detalhadas das pessoas que acompanham empresas em particular. "Queremos nos 
esforçar ao máximo e tornar isso um negócio bem-sucedido", diz Stone. 
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