
Twitter cria novas regras para atrair publicidade  
 
O Twitter, serviço de microblogs em rápido crescimento e agora à procura de maneiras de 
faturar, expandiu seus termos de uso de modo a permitir que anunciantes ganhem acesso aos 
seus mais de 45 milhões de usuários.  
 
A empresa, criada há dois anos, com o apoio de fundos de venture capital, está acelerando 
seus esforços para faturar com sua popular rede social, para a qual as pessoas podem enviar 
um número número ilimitado de mensagens com um máximo de 140 caracteres.  
 
 
 Na quinta-feira, o Twitter revisou seus "termos de serviço" para especificar que está 
autorizada a veicular publicidade. "Deixamos a porta aberta à publicidade. Como já dissemos, 
gostaríamos de manter nossas opções em aberto," afirmou Biz Stone, cofundador do Twitter.  
 
SERVIÇO 
 
Parte desta mudança é o desenvolvimento de uma ferramenta para medir audiência e retorno, 
que vai ajudar na obtenção de receita. Para Stone, as companhias vão querer pagar para 
utilizar o serviço.  
 
O Twitter adotou termos abertos para sua nova cláusula publicitária, e enfatizou que ela 
estava sujeita a mudanças. "Os serviços podem incluir anúncios, que podem ser direcionados 
ao conteúdo ou informação no serviço, às pesquisas realizadas por meio dele ou a outras 
informações," definem os termos de uso. "Os tipos e volumes de publicidade do Twitter nesses 
serviços estão sujeitos a mudanças", acrescentam.  
 
A receita publicitária é o caminho tradicional para que sites possam gerar faturamento e, ainda 
assim, se manter gratuitos para seus usuários. O crescimento explosivo das redes sociais vem 
atraindo interesse: o número mundial de acessos ao site do Twitter chegou a 44,5 milhões em 
junho, 1.500% acima do total do mês em 2008, de acordo com a comScore.  
 
Alguns analistas estão céticos quanto às perspectivas de sucesso da publicidade em redes 
sociais, argumentando que empresas relutam em associar suas marcas ao conteúdo gerado 
pelos consumidores, imprevisível e potencialmente ofensivo.  
 
Stone mesmo disse que a empresa temia irritar sua base de consumidores ao bombardeá-los 
com anúncios. Outros analistas apontam para o fato de que os usuários de redes sociais 
tendem a dedicar muito tempo a esses sites, por isso se trata de uma plataforma atraente 
para  anunciantes promovorem suas marcas especialmente se suas preferências forem 
rastreadas. 
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