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A primeira reação do americano Evan Williams é a de um certo desapontamento ao saber que 
o Rio de Janeiro acabara de ser escolhido para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Mas, 
logo em seguida, o fundador do serviço de microblogging e rede social Twitter abre um largo 
sorriso. "Você sabia que eu já estive uma vez no Brasil, quando ainda estava à frente do 
Blogger?"  
 
O Blogger, para quem não sabe, foi uma das primeiras ferramentas de publicação de blogs, 
lançada em 1999 por Williams e vendida em 2003 para o Google. Assim como o Twitter, fez 
um tremendo sucesso e ajudou a popularizar os blogs. 
 
O sorriso escancarado de Williams ao falar de Brasil tem uma razão. O país está entre os cinco 
primeiros na lista dos maiores usuários do Twitter.  
 
A expansão do negócio tem sido tão forte no país que o Twitter decidiu traduzir seu serviço 
para o português, a começar pela tradicional pergunta "What are you doing?" (O que você está 
fazendo?).  
 
Hoje, o serviço - originalmente em inglês - está traduzido para apenas uma língua, o japonês, 
embora 60% dos usuários estejam fora dos Estados Unidos.  
 
A tradução para o português deverá estar pronta até o início do ano que vem, adiantou 
Williams ao Valor na sexta-feira, logo após uma apresentação para um público de cerca de 700 
pessoas (a maioria, jornalistas) no congresso da Online News Association (ONA), em São 
Francisco, nos Estados Unidos. 
 
No palco do congresso, Williams surpreendeu a plateia ao anunciar que o Twitter irá lançar em 
breve uma nova ferramenta: a possibilidade de os usuários criarem listas com nomes de 
outras pessoas que "twitam" (têm páginas no Twitter).  
 
Um usuário poderá criar várias listas: uma com celebridades, amigos, colegas de trabalho etc. 
Por default, essas listas serão públicas (embora haja a opção de se tornarem privadas) e os 
seguidores de um usuário poderão ver as listas criadas por ele. O objetivo é aumentar ainda 
mais a interatividade e organizar melhor o conteúdo do Twitter.  
 
Na platéia, enquanto Williams apresentava a novidade, o "tap tap tap" dos laptops não parava 
um segundo. Boa parte das pessoas estava justamente "twitando" ou colocando mensagens 
em sua página no Twitter.  
 
O acesso à internet durante a apresentação de Williams foi tão grande que a rede sem fio do 
Hilton Hotel não deu conta do recado. E mesmo a página do Twitter, em alguns momentos, 
ficou sobrecarregada.  
 
Mas a frase mais comentada de Williams no Twitter não foi a de seu anúncio do lançamento 
das listas. Foi a de que o Twitter "is even making less money than newspapers" - o Twitter 
está fazendo ainda menos dinheiro do que os jornais, em uma tradução livre. Ele se referia a 
uma provocação feita pela apresentadora, no congresso da Online News Association (ONA), de 
que o valor alcançado pelo Twitter e o interesse dos investidores no negócio deixavam os 
jornalistas "com inveja". 
 
O Twitter está em fase de captação de recursos, que deverá elevar o valor da empresa a US$ 
1 bilhão, embora ele não dê um único centavo de lucro hoje.  
 
Em fevereiro, a companhia valia US$ 250 milhões. Williams diz que vê várias alternativas de 
tornar o Twitter lucrativo, especialmente quando se observa que muitas empresas estão 
aumentando sua produtividade e ganhando dinheiro com o serviço. "Mas, por enquanto, nosso 
foco é desenvolver todo o potencial do Twitter, agregar valor à companhia e aos serviços e só 



depois definir como cobrar por isso", diz Williams (no Twitter, @ev), acrescentando que para a 
construção de um negócio seria necessária a duplicação do número de funcionários. Hoje, ele 
emprega 80 pessoas.  
 
Valor Econômico, São Paulo, 5 out. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


