
É difícil ler Biz Stone. Apesar
dedefenderohumornoambien-
te de trabalho, o co-criador do
Twitter se limita a piadinhas
ocasionais, daquelas que todo
executivo obrigatoriamente
faz durante um discurso. É bu-
rocraticamentesimpático, limi-
tou a conversa com os jornalis-
tas a 40 minutos (com mais ou
menosumaperguntaparacada
um) e respondeu, prestativo, a
todas as questões, mas sem
acrescentar nada novo. Diante
de tanto protocolo, é difícil des-
cobrir quem é de verdade o co-
criador do Twitter, que aos 34
anoséumdosdonosdeumaem-
presa cujo valor é avaliado en-
tre 1 e 4 bilhões de dólares.

Mesmo sendo responsável
por tanto dinheiro, Biz parece
não se importar muito com ele.
“Vamoscomeçarafazerdinhei-
ro, não necessariamente tere-
moslucro”,disse,comtranquili-
dade.Egarantiuqueaempresa
pode se dar ao luxo de conti-
nuar não sendo rentável. “Te-
mos algum dinheiro no banco,
entãotemosbastantetempopa-
ra desenvolver um sistema de
monetização. Por enquanto,
queremos desenvolver o Twit-

ter e torná-lo indispensável pa-
raousuário de internet.”Omo-
delo de negócios que o Twitter
planeja implementar no fim de
2009 planeja cobrar os usuá-
riosquequiseremobterestatís-
ticasdesuascontas, alémde in-
cluir um provável serviço que
verifique a veracidade de con-
tas relacionadas amarcas.

Além da coletiva, Biz falou
durante cerca de uma hora a
convidados no 2º Encontro
AgendadoFuturo, realizadona
semanapassada,emSãoPaulo.
Emsuaapresentação,quepode
ser encontrada facilmente no
YouTube – sempre a mesma,
até as piadas –, Biz conta que o
Twitter foi criadopor acidente,
resultado de umprojeto de site
para publicação de podcasts, o
Odeo (segundo projeto do cria-
dor do Blogger e sócio de Biz,
EvanWilliams, quepassoua fo-
car-se em outro negócio quan-
do percebeu que seu principal
rival era a Apple). Relata que,
quando lhe disseram que a fer-
ramenta era divertidamas não
útil, disse: “Sorvete também.
Vamosparardefazersorvete?”

Ele mencionou constante-
menteoquantoa empresa valo-
rizaa livretrocade informações
eacomunicação.“Nósusamoso
Twittero tempo todo, e isso não
faz cair a produtividade. Pelo
contrário, acreditamos que é
preciso se comunicar até de-

mais sempre que possível”, de-
fende convenientemente. Man-
teve a postura de “empresa do
bem” ao dizer que o Twitter só
faznegóciosquepossambenefi-
ciar a todos os envolvidos, in-
cluindo os usuários e os desen-
volvedores de aplicativos que
usamaAPIdomicroblog,eusou
esse argumento quando falou
do acordo recém-firmado com
gigantes digitais (leia ao lado).

Biz sabe que foi responsável

pelagranderevoluçãonacomu-
nicação neste início de século.
Talvez por isso seja pouco mo-
desto sobre sua co-criação. “O
Twitternãomudouomundoda
tecnologia, mas sim a maneira
comoahumanidadesecomuni-
ca”, ele afirma, enquanto passa
slides com fotos demanifestan-
tes vestidos de verde nas ruas
do Irã, durante as últimas elei-
ções presidenciais no país.

Nem o fato de mais adultos
twittaremmaisdoquecrianças
e jovens o preocupa. Para ele,
issoé “curioso”.Bizachaqueo
fatodeamaioriadosusuários
doTwitternomundousarem

a ferramentamais oumenos do
mesmo jeito émais do que uma
coincidência e diz algo sobre a
maneira como nos relaciona-
mos.Eeledemonstrasatisfação
em dizer que o Twitter aproxi-
ma as pessoas, aumenta empa-
tias e diminui distâncias.

Biznãopalpitousobreo futu-
ro do Twitter. Não seria inteli-
gente– afinal, atéhápouco tem-
po ele era só umdesigner de ca-
pas de livros. Pouco depois,
quando o próprio Twitter foi
criado, nem ele, nem EvanWil-
liams, nem Jack Dorsey faziam
ideiadadimensãoqueacoisato-
mariaedosmuitosdosusosque
oTwitterteriahoje.MasBizSto-
ne fala com convicção que sua
co-criação ainda
vai chegar
muito mais
longe. “O
Twi t ter
não che-
gou nem
a 1% da-
quilo que
aindapo-
de se tor-
nar”. ●
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●●●Na última semana, o Twitter
fechou acordos com oBing e o
Google para que os buscadores
exibamnos resultados de buscas
mensagens postadas nomicro-
blog. Nenhuma das três empre-
sas deumais detalhes de como a
exibição dos resultados funciona-
ria, mas durante a coletiva, Biz
Stone deu a entender que o Goo-
gle e o Bing podem ser capazes
demostrar resultadosmais anti-
gos, coisa que a ferramenta de

busca do Twitter atualmente não
faz. A novidade traz para os usuá-
rios dos buscadores a vantagem
demensagens em tempo real da-
remsuporte a buscas sobre deter-
minado termo, o que proporciona
umolhar novo sobre os resulta-
dos. Ainda não se sabe se os
links nos tweets vão contar pon-
tos no PageRank, o ranking do
Google que confere importância
maior oumenor a links commais
oumenos referências.
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