
Twitter: um aplicativo popular em busca de um plano de negócios 

 

O Twitter está na moda, mas será que esse serviço superdescolado de mensagens, com sede 
em São Francisco, vai dar retorno financeiro algum dia? Ou será que vai sempre funcionar no 
vermelho, como disse um analista de Wall Street, “até que o próximo conceito fashion de rede 
social da Web 2.0 apareça para desbancá-lo”. 

É sempre arriscado fazer qualquer previsão sobre o futuro de uma empresa emergente de 
Internet — o Twitter tem apenas três anos. Os professores da Wharton, que acompanham de 
perto o vínculo entre tecnologia e negócios, dizem que são várias as possibilidades desse tipo 
de serviço — a principal delas seria a venda da empresa seguida de sua integração a um 
serviço mais diversificado de Internet como o Yahoo ou o Google.  

Por enquanto, porém, muitos acham que o Twitter faz bem em se preocupar com a construção 
de sua base de usuários, conforme é possível observar. O serviço gratuito, que permite aos 
usuários enviar mensagens de até 140 caracteres, é o site de rede social que mais cresce na 
Internet, de acordo com a Nielsen, empresa especializada em pesquisas no mercado de mídia. 
O número de usuários que acessam o site do Twitter diariamente (a estatística só leva em 
conta a primeira visita feita ao longo do dia) pulou de 475.000, em 2008, para 7 milhões em 
fevereiro de 2009. As estatísticas não levam em conta as pessoas que acessam o serviço pelo 
celular. 

O Twitter foi criado em 2006 por Evan Williams, Biz Stone e Jack Dorsey. Williams é mais 
conhecido como criador do Blogger, mais tarde vendido ao Google. Stone também trabalhou 
para o Google. Posteriormente, ele e Williams saíram para lançar uma empresa de podcasting, 
a Odeo. O Twitter é um subproduto da Odeo concebido por Dorsey, que era CEO do Twitter 
quando a empresa ganhou autonomia em 2007. Um ano depois, porém, o título foi passado a 
Williams, que tinha mais experiência na gestão de empresas emergentes. Atualmente, Dorsey 
é presidente do Twitter. A empresa é patrocinada pelo capital de risco da Union Square 
Ventures, Digital Garage, Spark Capital e Bezos Expeditions, um grupo de investimento 
comandado por Jeff Bezos, CEO da Amazon. 

O serviço de mensagens do Twitter é um misto de mensagens de texto, blog e pensamentos 
aleatórios. Alguns observadores descrevem o Twitter como uma plataforma de microblogging 
que detalha, em tempo real, o que seus usuários estão pensando, vendo ou fazendo. 

Alguns usuários se tornaram repórteres-cidadãos durante eventos como o terremoto de 13 de 
maio, na China, os ataques terroristas de novembro de 2008 a Mumbai, na Índia, e o pouso 
forçado, em 15 de janeiro, do jato da US Airways no rio Hudson na periferia de Manhattan. Os 
relatos do Twitter — também conhecidos como tweets — são quase sempre de primeira mão, 
como no caso de Janis Krums, moradora de Nova York natural de Sarasota, que se comunicou 
com amigos pelo Twitter informando-os sobre o acidente com o avião da US Airways com as 
seguintes palavras: “Um avião pouso no rio Hudson. Estou na balsa que vai pegar as pessoas. 
Que loucura.” [There's a plane in the Hudson. I'm on the ferry going to pick up the people. 
Crazy.] Krums também colocou no site a foto do avião  logo que ele pousou na água. 



Eventos como esse contribuíram enormemente para a difusão do Twitter, observa Shawndra 
Hill, professora de gestão de operações e de informações da Wharton. “O que explica 
basicamente o sucesso do site é o fato de o serviço ser utilizado por celebridades e empresas. 
O consumidor gosta da sensação de poder estar em contato com gente famosa. As empresas 
querem estabelecer contato com o consumidor. E, sem dúvida, ninguém vai achar ruim se a 
CNN disser “siga-nos no Twitter”. 

“O Twitter explora, evidentemente, a necessidade que têm as pessoas de transmitir migalhas 
de informações sobre elas”, observa Andrea Matwyshyn, professora de estudos jurídicos e 
ética nos negócios da Wharton. É o que pensa também Kevin Werbach, também professor de 
estudos jurídicos e ética nos negócios da Wharton. “A exemplo da maior parte das grandes 
histórias de sucesso da Internet, o Twitter está dando certo porque atende às necessidades 
das mais diversas comunidades. É divertido, além de ser uma maneira de colocar as pessoas 
em contato, mas pode ser também uma ferramenta de negócios e de coleta de informações. 
De uma perspectiva mais abrangente, o Twitter facilita a publicação online mais até do que os 
blogs e, ao mesmo tempo, torna a experiência das redes sociais muito mais interativas”, 
observa Werbach, usuário do Twitter  desde os primeiros dias de funcionamento do serviço. 

Outros professores da Wharton também usam o Twitter, porém sua reação ao crescimento 
fabuloso do serviço não é consensual. Há os que creem que ele será o próximo gigante da 
Internet, e os que o consideram um divertimento inofensivo. Mas é difícil achar quem não 
aposte nele. “Acho que se trata de um fenômeno que eu classificaria como uma pequena 
surpresa muito charmosa do mundo da Web 2.0”, observa Peter Fader, professor de marketing 
da Wharton, “mas sou cético com relação à sua sustentabilidade e ao seu impacto a longo 
prazo”. David Hsu, professor de administração da Wharton, também acha que o Twitter é 
muito bom naquilo que se propõe — textos com 140 caracteres ou menos —, mas diz que o 
serviço terá de evoluir ou será superado pela concorrência. O Facebook, por exemplo, 
reformulou recentemente sua apresentação numa clara imitação das atualizações ultrarrápidas 
do Twitter. “Até que ponto o serviço possibilitado pelo Twitter continuará insuperável em sua 
configuração atual?”, indaga Hsu. 

Jeffrey Lindsay, analista da Bernstein Research, também fã do Twitter, diz que a empresa é 
um ótimo “pré-negócio” capaz de atrair inúmeros usuários, mas que, no fim das contas, não 
consegue deslanchar financeiramente. “O problema é que o Twitter cai naquela vasta categoria 
de novos negócios de Internet que dificilmente alguém consegue transformar em algo 
rentável”, observa Lindsay em uma nota de pesquisa. “Quem comprar o serviço terá de 
conviver com um prejuízo quase que perpétuo, ou até que surja o próximo conceito descolado 
de rede social da Web 2.0 que desbanque o Twitter.” 

Prever as perspectivas de negócios para o Twitter tornou-se uma espécie de jogo de salão no 
Vale do Silício. Todo o mundo tem um palpite sobre a forma como o negócio pode se tornar 
rentável. O CEO do Twitter, Evan Williams, fala de forma evasiva sobre os futuros planos de 
geração de receita da empresa. Em dezembro de 2009, diz Williams, o Twitter “vai dar lucro 
[...] Não posso precisar exatamente como, porque não podemos prever como será, no futuro, 
o funcionamento do nosso negócio”. No site da empresa, o Twitter informa que “há muitas 
oportunidades interessantes para a geração de receita, porém estamos direcionando o foco” 
para a sofisticação do serviço e para o crescimento da plataforma de usuários. 

Receita x tráfego 

Para os professores da Wharton, o Twitter precisa harmonizar crescimento com retorno 
financeiro. Ele poderia, por exemplo, enfatizar a lucratividade e, contudo, sair prejudicado por 
não conseguir ampliar sua base de usuários.  



Já o rápido crescimento do Facebook fez com que o site se tornasse o décimo maior da 
Internet com 57,35 visitantes diferentes por dia em fevereiro, de acordo com o comScore. 

“O Twitter está certo em se preocupar com o crescimento do seu serviço antes de pensar em 
receita”, diz Werbach. “A oportunidade para o site é imensa, mas somente se ele for capaz de 
manter e de aumentar de maneira expressiva o número de usuários e de desenvolvedores. A 
maximização das receitas de curto prazo pode, na verdade, interferir na expansão da rede 
durante a fase de avaliação de crescimento. O Não há dúvida de que o Twitter terá de 
encontrar um modelo econômico adequado se quiser continuar independente, mas ainda não 
chegou ao ponto em que isso possa ser considerado imprescindível.” 

Hill concorda. O Twitter deveria se preocupar, principalmente, em preservar sua imagem de 
rede social de enorme apelo popular, diz ela. “É importante que o site amplie sua base de 
usuários, e pouco importa se a maior parte das pessoas permanece apenas à espreita do que 
acontece no site, em vez de participar ativamente dele.” 

De acordo com Matwyshyn e Hsu, o modelo ideal para o Twitter deve veicular publicidade. 
Assinatura e prospecção de dados também opções possíveis, dizem, porém Matwyshyn 
salienta que a utilização de informações sobre o usuário para melhorar o foco do marketing 
comporta muitos riscos como, por exemplo, a reação negativa do assinante à questão da 
privacidade. “O Twitter poderia perfeitamente ter um segmento de assinantes, mas tudo 
dependeria do nível de preço”, diz Matwyshyn. “Tenho dúvidas quanto à possibilidade de 
sucesso de um serviço gratuito que tenta migrar para o segmento premium.” Além disso, diz 
Fader, os modelos de assinatura normalmente contam com um arquivo de conteúdo exclusivo 
muito cobiçado pelas pessoas. O Twitter tem a ver com o aqui e o agora. “Ninguém liga para o 
que o site veiculou ontem.” 

Hsu diz que o serviço do Twitter pode não ser adequado para a prospecção de dados e 
tampouco para o marketing de alvo específico porque, diferentemente do Facebook, ele não 
coleta muitas informações sobre seus usuários, e as redes sociais que as pessoas montam no 
Twitter são bem menos expressivas. Um aspecto popular da rede, por exemplo, permite aos 
usuários “seguir” outros — inclusive gente famosa — sem necessidade de permissão para 
tanto (embora o usuário “seguido” possa bloquear seus seguidores posteriormente). Contudo, 
seguir alguém no Twitter exige o mínimo de esforço pessoal da pessoa seguida. Você gostaria 
de “seguir” Britney Spears e Shaquille O’Neal? Vá em frente; estas e outras celebridades 
ficarão felizes em lhe mostrar tudo o que elas — ou seus “ghost Twitters” — postam. No 
entanto, não espere que aceitem seu convite para um churrasco no final de semana. 

“No Twitter, é possível encontrar informações pessoais e impessoais, mas não existe a 
obrigatoriedade de amizade recíproca”, diz Hsu. O comprometimento pessoal mínimo e a 
facilidade com que os usuários podem acompanhar a vida de gente famosa favoreceram o 
crescimento do serviço, observa Matwyshyn. Por outro lado, a empresa conhece menos seu 
usuário do que o Facebook, que se esforçou nesse sentido. Contudo, Hill diz que o Twitter 
“deve se certificar de que as celebridades e as empresas não deixem de postar no site”, já que 
exercem um grande poder de atração. A empresa postou uma vaga de trabalho em março (já 
desativada) para um “porteiro de Vips”, cuja função seria ajudar as celebridades a usarem o 
Twitter corretamente e a desfrutar do serviço. 

Se a receita com assinaturas e a prospecção de dados não são mais viáveis, o modelo de 
negócio mais óbvio para o Twitter é a publicidade. O site anunciou recentemente sua primeira 
experiência com geração de receita: uma parceria com a agência de publicidade Federated 
Media para a criação de um site batizado de Exec Tweets, que permite ao usuário monitorar e 
seguir executivos de empresas.  



Atualmente, o Exec Tweets, lançado em 23 de março, tem um único patrocinador: a Microsoft. 
O site reúne executivos que já usavam o Twitter e dá visibilidade a eles. 

É claro que a geração expressiva de receitas com publicidade tem um lado negativo para os 
sites de redes sociais — o amontoado de anúncios. “Existe uma analogia muito forte entre o 
MySpace e o Twitter. O MySpace começou como uma proposta voltada para o consumidor e se 
transformou numa desolação comercial”, diz Fader. O desafio do Twitter é o de encontrar um 
modelo de negócio que não ofenda seus usuários, diz Werbach. “Qualquer estratégia de 
monetização que piore a percepção da experiência do usuário do Twitter ou de seus 
desenvolvedores vai empurrá-lo para um de seus muitos concorrentes.” 

Embora os professores da Wharton admitam que o Twitter não necessita de um modelo 
imediato de negócios, em sua percepção talvez não reste muito tempo para o site. É bem 
possível que um terceiro encontre um meio de ganhar dinheiro com o Twitter antes mesmo 
que a própria empresa. O Twitdom, uma empresa emergente que monitora os aplicativos do 
Twitter, já conta com 610 programas que pegam carona no serviço do Twitter. Qualquer um 
desses aplicativos tem como acessar o fluxo de comentários do Twitter e transformá-los em 
dinheiro, observa Fader. “Há diversas empresas terceiras que podem gerar receitas com o 
Twitter reunindo posts (ou tweets) e agregando valor a eles. Daí poderiam surgir modelos 
auxiliares.” 

Aquisição de serviços que não geram receita 

Hsu diz que a estratégia do Twitter para seu modelo de negócio depende da estratégia de 
saída do investidor:a empresa quer se tornar alvo de aquisição? Ou o Twitter continuará a ser 
uma empresa independente? 

“Quer uma empresa cresça, e só depois passe a gerar receita, quer ela faça um pouco das 
duas coisas, vai depender de sua decisão de se manter independente”, diz Hsu. As chamadas 
empresas de pré-receita podem atingir preços muito altos se tiverem reunido uma plataforma 
substancial de clientes. Uma vez que o mercado de IPOs (oferta pública inicial) se acha 
congelado pela recessão, vários professores da Wharton chegaram à conclusão de que o 
Twitter tem apenas uma opção para gerar receita para seus investidores: ser comprado por 
uma grande empresa. 

Contudo, em sua nota de pesquisa, Lindsay diz que a breve história da Internet está repleta de 
empresas em fase de pré-receita que foram adquiridas por bilhões de dólares e deixaram 
intrigados os novos donos que não sabiam como ganhar dinheiro com elas. Exemplos disso são 
a aquisição do Skype pelo eBay, em 2005, por US$ 1 bilhão; a compra pela AOL, em 1998 da 
Mirabilis, matriz do ICQ, serviço de mensagens instantâneas, por US$ 407 milhões, e a 
aquisição do YouTube, pelo Google, em 2006, por US$ 1,65 bilhão. “Cremos que o Google e o 
Yahoo, e qualquer outro possível comprador, deveriam ficar bem longe do Twitter (e também 
do Facebook) nessa fase ‘de muito público e nenhuma geração de receita’”, diz Lindsay. 
“Cremos que cabe aos fundadores desse tipo de empresa desenvolver um modelo de negócios. 
Se o negócio vingar, aí então deveriam pensar em adquiri-lo. A aquisição de empresas sem 
geração de receita mostrou ser uma proposição antieconômica para as empresas de Internet 
ao longo da última década.” 

Contudo, os professores da Wharton dizem que o futuro mais promissor do Twitter estaria no 
âmbito de um serviço de maior envergadura. Vale ressaltar que o Facebook e o Twitter já 
integraram parcialmente seus serviços. Os usuários do Twitter que também utilizam o 
Facebook podem enviar suas mensagens (tweets) de atualização para o Facebook.  



A Salesforce.com, fabricante de software de gestão de relacionamento com o cliente, integrou 
o Twitter ao seu aplicativo. Matwyshyn diz que o Twitter faria muito sentido se fosse parte do 
Gmail, do Google, ou do Yahoo Mail. 

O Twitter, porém, poderá virar uma espécie de ICQ, diz Fader. O ICQ, serviço de mensagens 
instantâneas, atraiu 18 milhões de usuários em apenas 18 meses. A AOL reagiu rapidamente 
preocupada com a ampliação de sua plataforma de clientes. “O ICQ é a analogia perfeita para 
o Twitter. Você faz uma coisa interessante que antes não era possível, mas não dá para seguir 
sozinho”, diz Fader. “Não estou criticando o ICQ: aquele pessoal ganhou muito dinheiro com a 
ideia que teve.” 

Fader questiona também a capacidade do Twitter de se manter sozinho confiado apenas em 
seu público. A Nielson, empresa de pesquisas, observa que o público do Twitter não é formado 
majoritariamente por adolescentes. Mais de 60% dos usuários estão na faixa de 25 e 49 anos. 
No segmento de 18 a 24 anos, a base de usuários se mostrou inexpressiva demais para ser 
mensurada. Os usuários com menos de 17 anos contabilizaram 3,6% apenas. “O Facebook 
tinha a difusão ideal para a inovação. Começou com sucesso entre os jovens e ganhou o 
grande público”, observa Fader, acrescentando que a popularidade junto a um público mais 
jovem era uma boa medida para o crescimento futuro. “O Twitter não está fazendo nada disso. 
É como se ele fosse um recurso. Há coisas que ele permite ao usuário fazer, mas seu 
desempenho seria muito melhor se estivesse associado à outra coisa.” 

É possível que o Twitter esteja apenas evoluindo de forma diferente do Facebook, diz Hill. “O 
público é motivo de preocupação, porque mostra que o Twitter não atingiu ainda as massas, 
mas isso não significa que não possa fazê-lo.” 
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