
Setor diverge sobre possível venda do Twitter para o Google 
 
Blogs importantes da área de tecnologia divergem sobre a informação de que o Google teria 
feito uma oferta de compra do Twitter, o microblog que é sensação no mercado internacional e 
no Brasil. A notícia foi dada pelo blog do jornal Washington Post, o TechCrunch. Segundo a 
matéria, a transação seria superior a US$ 250 milhões. O proprietário do TechCrunch, Michael 
Arrington, citando três fontes não identificadas, afirmou que o Google poderia pagar pelo 
Twitter em dinheiro vivo, por meio de ações ou uma combinação dos dois métodos.  
 
Opiniões  
 
As companhias ainda estão considerando trabalhar juntas num serviço de busca em tempo real 
do Google, escreveu ele.Horas depois da visita ao blog de Arrington, Kara Swisher escreveu 
em seu espaço eletrônico na rede, o Boomtown, que a história é falsa, valendo-se para isso de 
"um número de fontes".  
 
O Boomtown é um blog do site "All Things Digital", que pertence ao The Wall Street Journal 
Dow Jones. Esta empresa, por sua vez, pertence à News Corp., de Rupert Murdoch.  
 
"De fato, o Twitter e o Google estão engajados em algumas discussões relacionadas a 
produtos, de acordo com uma fonte", Swisher escreveu.  
 
Arrington não foi encontrado imediatamente para comentar o assunto. O TechCrunch sustenta 
sua história, afirmou Robin Wauters, blogueiro do site que respondeu uma mensagem 
eletrônica dirigida a Arrington.  
 
Fenômeno  
 
O Twitter é um serviço que permite às pessoas enviar mensagens de texto curtas para uma 
rede de amigos. Sua popularidade está em franca expansão entre os internautas comuns e 
jornalistas que buscam novos meios de fazer com que as pessoas leiam suas notícias e 
comentários.  
 
Mesmo tendo caído nas graças dos internautas, o Twitter - sediado em São Francisco, na 
Califórnia - ainda não conseguiu o mais importante: gerar lucro. Isso não tem impedido que o 
mundo da tecnologia especule sobre a companhia, embora um de seus fundadores, Biz Stone, 
tenha dito à Reuters em março que a companhia não planeja uma fusão ou aquisição.  
 
O Google preferiu não se manifestar sobre o assunto. O Twitter não foi encontrado para tecer 
comentários.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


