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Aos 34 anos, o americano Biz
Stone está à frente de uma em-
presa que, com apenas três
anos de vida, já está avaliada
em mais de US$ 1 bilhão. O
Twitter, rede de microblogs
criada por ele e pelos colegas
Evan Williams e Jack Dorsey,
transformou-se em pouco tem-
po em um dos maiores suces-
sos da história da internet,
atingindo a marca de 45 mi-
lhões de usuários cadastrados.
No Brasil, o Twitter vem regis-
trando uma ascensão fulminan-
te – já são oitomilhões de usuá-
rios, sendo que a maior parte
deles, cerca de cinco milhões,
ingressou no sistema nos últi-
mos três meses. O sucesso, po-
rém, ainda não se reverteu em
bons resultados financeiros. Si-
tuação, por sinal, similar à de
outras investidas do gênero,
como os sites de vídeos YouTu-
be e a rede social Facebook.
Todos ainda estão em busca
de gerar receita para seus acio-
nistas. Stone participa hoje no
Brasil do II Encontro Agenda
do Futuro, organizado pela em-
presa de serviços de comunica-
ção TV1. Antes de chegar ao
País, deu a seguinte entrevis-
ta, por e-mail:

Emtrêsanos,oTwitter conquistou
45milhõesdeusuários eestá ava-
liadoemcercadeUS$1bilhão.Vo-
cêeseussóciospreviamissoquan-
do criarama rede?
Sob muitos aspectos, o Twit-
ter cresceu mais rápido do que
o esperado. Os números men-
cionados impressionam em
muitos níveis, e certamente
não esperávamos tamanho
crescimento num período tão
curto. Dito isto, ainda senti-
mos que estamos apenas no co-
meço do Twitter enquanto ser-
viço e enquanto empresa, e
por isso esperamos um cresci-
mento ainda maior no futuro.

Em Cannes, durante o festival de
publicidade,vocêdemonstroucer-
tatranquilidadepelo fatodeoTwit-
ter ainda não apresentar receita.
Quando você acredita que a em-
presa vai começar a dar lucros?
Vamos lançar este ano produ-
tos capazes de proporcionar
renda. Um desses produtos

que estamos desenvolvendo,
mas que ainda não lançamos,
permitirá às contas comer-
ciais um novo nível de acesso à
informação relativa às suas
próprias contas do Twitter. To-
das as contas do Twitter per-
manecerão gratuitas, mas al-
gumas empresas podem estar
dispostas a pagar por uma fer-
ramenta analítica que lhes per-
mita avaliar seu sucesso e apri-
morar o uso que fazem do
Twitter – o que beneficia a to-
dos no longo prazo.

Que modelo de negócio é o mais
apropriado para que o Twitter so-
breviva à onda de expansão na in-
ternet e não tenha omesmo desti-
no de projetos, como o Second Li-
fe, que não se viabilizaram econo-
micamente?
O Twitter é uma rede de infor-
mações a caminho de se tor-
nar indispensável no dia a dia
das pessoas – para negócios,
política, emergências, festas e
muitos outros usos. O modelo
mais apropriado para o Twit-
ter valoriza o sistema e torna
o serviço ainda mais relevan-
te sem se tornar um obstácu-
lo.

OTwitter não estaria apenas à es-
pera de uma oferta de compra bi-
lionária?
Não estamos interessados em
nos envolver com negociações

de aquisição, porque o Twitter
pode ser uma empresa muito
importante e rentável por si
mesma. Há alguns serviços
mais difíceis de operar do pon-
to de vista da monetização,
mas o Twitter não é um deles.
O Twitter está em boa posição
para gerar receita.

Háalgumimpedimentotécnicopa-
raaadoçãodeanúnciospeloTwit-
ter? O sistema TweedSpeed (que
gerencia o tráfego do Twitter em
temporeal),mostraquesãoenvia-
das cerca de 12 mil postagens por

minuto e, caso os vídeos de anún-
cios fossem implementados, seria
necessáriomuitomaisbandadein-
ternet.
Não há motivo técnico que nos
impeça de entrar no ramo da
publicidade.

Incluir no Twitter miniaturas de
imagens e vídeos (mesmo que es-
seconteúdosejahospedadoemsi-
tes de terceiros) não seria o próxi-
mo passo para a expansão do ne-
gócio?
Atualmente, há muitas for-

mas de incluir imagens e ví-
deos nos tweets (postagens),
mas elas são desenvolvidas
por terceiros com os recursos
de nossa plataforma de tecno-
logia aberta. Há dezenas de
milhares de aplicativos que
funcionam com o Twitter, e
muitos mais são criados todos
os dias. Esses aplicativos per-
mitem que os usuários com-
partilhem fotos, por exemplo,
mesmo que a Twitter, Inc. não
esteja no ramo da hospeda-
gem de fotos. Como resultado
final, os usuários encontram
grande conveniência em nos-
so serviço, e isso é o mais im-
portante.

Como você interpreta os estudos
que dizem que 90% dos conteú-
dos veiculados noTwitter são pro-
duzidos por apenas 10% dos seus
usuários e que mais de 30% dos
que entram uma primeira vez e se
registram nunca regressam uma
segunda vez?
Não tenho certeza se esse da-
do está correto, mas é verda-
de que haverá no Twitter
mais pessoas consumindo in-
formação do que a criando.
Nossas ferramentas de busca
e descoberta estão melhoran-
do, o que significa que muitos
virão ao Twitter para apren-
der e descobrir, e nem sem-
pre para criar novo conteúdo.
Não há problema nisso. Uma

questão separada é a de su-
perar a lacuna entre conhe-
cer o Twitter e engajar-se
verdadeiramente com o
produto – reconhecemos
que esse aspecto poderia
ser melhorado, e estamos
trabalhando nisso no mo-
mento. Reitero que o mais
importante é oferecer um
serviço relevante para nos-
sos usuários.

Como tem sido essa sua atual
vida de viajante para divulgar o
Twitter?
Todos os dias as pessoas
usam o Twitter para fazer
coisas notáveis. Elas se or-
ganizam para arrecadar re-
cursos destinados a causas
importantes, comunicando-
se e ajudando umas às ou-
tras durante situações de
emergência, e descobrem
formas de partilhar infor-
mações importantes em
partes do mundo onde isso
não é tão fácil. Minha espe-
rança ao partilhar o pouco
que aprendemos até o mo-
mento é de que as pessoas
compreendam o seguinte:
não importa o quão sofisti-
cada seja a tecnologia ou
quantas máquinas sejam
acrescentadas à rede, o
Twitter não é um triunfo da
tecnologia, mas um triunfo
da humanidade.
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OgrupofrancêsVivendipreten-
de se valer de todos os prazos
que tem à disposição antes de
fazer uma nova oferta pelas
ações da operadora brasileira
de telecomunicações GVT. No
começo do mês, a Telefônica
ofereceu R$ 48 por ação da
GVT,14,3%acimadosR$42pro-
postos pela Vivendi. Qualquer
ofertaconcorrenteagorapreci-
sa ser pelo menos 5% maior, o
equivalente aR$ 50,40.
Segundo uma fonte que

acompanhaasdiscussõesnacú-
puladaVivendi,aempresaman-
tém a disposição de entrar no
mercado brasileiro, mas quer
evitar a todo custo uma guerra
de preços. Os franceses ainda
não decidiram se de fato lança-
rãoumanovaproposta,masdi-
ficilmentealgummovimentose-
rá realizado antes da assem-
bleia da GVT, marcada para 3
de novembro.
Noencontro,osacionistasda

operadora votarão sobre a der-
rubada da cláusula que dificul-
taatomadadecontrolenacom-
panhia,achamada“píluladeve-
neno”, no jargão demercado.A
tática da Vivendi é verificar se
as condições estipuladas pela
Telefônicapararealizaronegó-
cio serão concretizadas. Além
daeliminaçãodapíluladevene-
no,osespanhóisaguardampela
aprovaçãoprévia daAnatel pa-
ra levar adiante a compra da
GVT. A operação será realiza-
da em leilão na bolsa marcado
para 19 de novembro, prazo fi-
nalparaumacontraofensivade
interessados naGVT.
“AchoqueaVivendivai fazer

umanovaproposta,masomer-
cadoestáapostandomaisnaTe-
lefônica”, disse o analista Júlio
Püschel,daconsultoriaYankee
Group. Para o grupo espanhol,
a aquisição evitaria a entrada
de um concorrente forte no
País.
Na semana passada, o presi-

dente da Oi, Luiz Eduardo Fal-
co, também chegou a afirmar
que preferiria que a empresa
fosse comprada pela Telefôni-
ca. Isso pode ser visto como
uma indicação de que aOi tam-
bémtemeaentradadeumnovo
concorrente estrangeiro.
AGVTsurgiucomocompeti-

dora da Brasil Telecom em Es-
tadosdasRegiõesSul eCentro-
Oeste, e se expandiu. Hoje, ela
está presente emmais de 80 ci-
dades.EmSãoPaulo,ondeatua
aTelefônica, sóatendegrandes
empresas.Emumademonstra-
çãodointeressenaGVT,execu-
tivosdaempresafrancesaconti-
nuamvindoaoBrasil emantêm
contato com os controladores
da operadora.
A Vivendi tem estranhado

muito a reação à sua proposta.
O ministro das Comunicações,
HélioCosta,chegouaseposicio-
nar favoravelmente à oferta da
Telefônica, ao afirmar que a
proposta manteria o controle
daGVTnoBrasil.Essasafirma-
ções teriam provocado bastan-
te mal-estar, até mesmo entre
autoridades francesas, já que a
Telefônica pertence a um gru-
po espanhol.
Émínimaapossibilidadedeo

grupo francês associar-se co-
mo minoritário da Telefônica
nonegócio. “Ohistóricomostra
que aVivendi entra nas empre-
sas para assumir o controle”,
disse a fonte, que também des-
cartouaentradadeumterceiro
competidornadisputa, sozinho
ou como sócio da Vivendi em
uma oferta concorrente.
Procurada pela reportagem,

a Vivendi preferiu não comen-
tar o assunto. ●
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Produtos que levam certificação Energy Star não atendem a padrões de uso de energia
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‘O importante
é oferecer um
serviço relevante
para os usuários’

KIMBERLY WHITE/REUTERS-18/5/2009

‘OTwitterestásónocomeço’

Matthew L. Wald
THE NEW YORK TIMES

O Departamento de Energia
dos Estados Unidos concluiu,

em uma auditoria interna, que
não fiscaliza adequadamente
seosfabricantesatendemases-
pecificaçõesexigidasparaobte-
rem o selo Energy Star, de efi-
ciência em energia. Mesmo as-
sim, as indústrias continuam
usando o selo em seus produ-
tos, segundoo inspetorgeraldo
DepartamentodeEnergia,Gre-
goryH. Friedman.
OprogramaEnergyStar,ge-

renciado em conjunto com a
Agência de Proteção Ambien-
tal americana (EPA, na sigla
eminglês) foibeneficiadocomo
estímulo dado pelo governo de
Barack Obama, que defende o
selo como ummecanismo para
reduzir o desperdício de ener-
gia e conter as emissões de ga-
sescausadoresdoefeito estufa.
Dentrodoprogramadeestímu-
loàeconomia,US$300milhões
serão destinados a abatimen-

tosparaqueoconsumidorame-
ricano compre produtos com o
selo Energy Star.
Muitos consumidores esco-

lhem equipamentos com o selo
de eficiência energética pelos
mesmosmotivosque compram
carros com baixo consumo de
combustíveis:paraeconomizar
dinheiroereduziroimpactoam-
biental.
Equipes do Departamento

de Energia e da EPA inspecio-
nam diferentes categorias de
produtos. Em dezembro, o ins-
petor geral da agência ambien-
tal afirmou que as notas dadas
aosprodutosinspecionados,co-
mo computadores e aparelhos
de TV, “não eram precisos ou
verificáveis”, por causa da fra-
ca vigilância da agência. O De-
partamentodeEnergia prome-
teusubmeterosprodutosaava-
liaçõesmais detalhadas.

A recente auditoria mostra
que o Departamento de Ener-
gia também falhou. Essas defi-
ciências “podem reduzir a con-
fiança do consumidor na inte-
gridade do selo Energy Star”,
de acordo como inspetor geral.
Aauditoriaserásubmetidaain-
da esta semana ao Secretário
de Estado de Energia, Steven
Chu.
Enquanto o Departamento

de Energia exige dos fabrican-
tes de LED e lâmpadas fluores-
centes que tenham seus produ-
tos avaliados por laboratórios
independentes, o relatório
aponta que as empresas fabri-
cantes de refrigeradores, má-
quinas de lavar e aparelhos de
ar-condicionado, que conso-
memmaisenergia,podemseau-
to certificar e obter o selo sem
verificações externas.
Um fabricante de geladeiras

chegou a avisar o Departa-
mentodeEnergiaqueosmo-
delosdeumconcorrenteque
ostentavam o selo Energy
Star não atendiam aos crité-
rios de eficiência energética,
oque foi concluídopela audi-
toria. Em um acordo no ano
passado, a empresa a LG, da
CoreiadoSul, concordouem
fazer um recall das geladei-
ras para trocar os circuitos
internosdemodo a reduzir o
consumo de energia e com-
pensar os clientes pelos gas-
tos amais comenergia.
O relatório também apon-

ta que, embora o governo te-
nha se comprometido, em
2007, a avaliar os produtos
antesdeconcederoselo, isso
ainda não está valendo para
produtos de construção, co-
mo, por exemplo, os aquece-
dores de água. ●
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