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O Twitter Inc. se tornou um favorito dos investidores, que estão inflando o valor de mercado 
da empresa. Mas se ela realmente valerá os bilhões que se espera vai depender de gente 
como David Szetela, que é responsável pelos gastos de numerosos pequenos e médios 
anunciantes nos Estados Unidos. 
 
Szetela, dono da agência de propaganda on-line Clix Marketing, de Louisville, no Estado de 
Kentucky, já orientou seus clientes a pagar por anúncios no site de busca do Google Inc. e no 
site de relacionamento social Facebook Inc. Mas em janeiro ele recebeu a visita de um 
representante do Twitter propondo que anunciasse no site, que permite às pessoas publicar 
pequenas mensagens chamadas tweets. 
 
Szetela comprou anúncios no Twitter para cinco empresas, como uma varejista de vitaminas. 
Ele também usou os anúncios no Twitter para promover um livro do investidor de capital de 
risco Guy Kawasaki chamado "Enchantment" (sem tradução no Brasil), direcionando as 
propagandas para usuários que manifestaram interesse no tema do livro, as táticas de 
persuasão, em tweets ou em buscas por informações relacionadas no recurso de busca do 
Twitter. 
 
O lado positivo: embora Szetela tenha gastado mais nas últimas semanas anunciando o livro 
no Google e no Facebook que no Twitter, ele disse que os anúncios no Twitter - que custaram 
no total mais de US$ 4.000 - motivaram mais pedidos antecipados do livro. O total foi de 
"mais de quinhentos", disse ele, acrescentando que a "capacidade [do Twitter] de direcionar 
de maneira eficiente e inserir os anunciantes em conversas casuais é única". 
 
A capacidade do Twitter de atrair mais anunciantes como os clientes de Szetela será crucial 
para seu futuro. Pequenos e médios anunciantes são os que impulsionaram o crescimento do 
negócio de propaganda ligada a busca do Google na última década e também estão 
alimentando o crescimento do Facebook. 
 
Embora o Twitter tenha obtido algum sucesso vendendo a empresas como a Coca-Cola Co. 
anúncios de até US$ 120.000 para veiculação em 24 horas, as pequenas empresas gastam 
praticamente o mesmo montante que as grandes marcas no mercado americano de 
propaganda on-line, calculado em US$ 26 bilhões, segundo David Hallerman, analista da firma 
de pesquisa de mercado eMarketer. 
 
"O Twitter conquistou um público, mas, para alcançar a escala e a receita de que o Google e o 
Facebook desfrutam, precisa mostrar que os dólares gastos em marketing no site podem 
atender bem às pequenas empresas, não apenas às gigantes", diz Jonathan Strauss, diretor-
presidente da Snowball Factory Inc., que monitora campanhas no Facebook e no Twitter. 
 
O esforço do Twitter para conquistar pequenos anunciantes, iniciado em dezembro, surge ao 
mesmo tempo que o mercado se empolga com a empresa iniciante. Em negociações 
preliminares com possíveis investidores, representantes do Twitter já alegaram que o site vale 
muitos bilhões de dólares a mais que os US$ 4 bilhões calculados depois de uma rodada de 
captação de recursos em dezembro, disseram pessoas a par da questão. Mais recentemente, o 
J.P. Morgan Chase & Co. demonstrou interesse em adquirir uma fatia do Twitter, disseram 
pessoas a par da questão. 
 
A tentativa de conquistar os pequenos anunciantes também é a mais recente iniciativa do 
Twitter para aproveitar sua base de mais de 200 milhões de usuários. A empresa promoveu a 
diretor-presidente no fim do ano passado o então diretor operacional Dick Costolo, que 
substitui o co-fundador Evan Williams. 
 
Costolo, um ex-executivo do Google, tinha sido encarregado de transformar a popularidade do 
Twitter num negócio lucrativo e já começara a contratar diretores e equipes de vendas. 
 



Até agora, o Twitter, que foi fundado em 2006 e começou a buscar anunciantes há menos de 
um ano, deve gerar faturamento publicitário de US$ 150 milhões este ano, ante US$ 45 
milhões em 2010, segundo a eMarketer. 
 
O crescimento deve vir, em parte, de um sistema de autosserviço a ser implantado este ano e 
que permitirá que mais pequenas empresas comprem anúncios, da mesma maneira que o 
programa AdWords, do Google. O Twitter espera que o preço de alguns anúncios aumente à 
medida que mais anunciantes tentem alcançar os mesmos usuários. 
 
Bain iniciou em janeiro uma campanha para atrair mais pequenos anunciantes, permitindo que 
uma equipe de vendas diretas, agora com 35 pessoas, contatasse diretamente empresas que 
já tinham demonstrado interesse em anunciar no Twitter. 
 
Bain disse que as propagandas no Twitter "podem gerar valor para qualquer empresa, grande 
ou pequena, propiciando novas maneiras de amplificar a presença delas no Twitter e 
acelerando o conhecimento e a discussão sobre seus produtos". 
 
O Twitter já tem mais de 125 grandes marcas e mais de 100 pequenos e médios anunciantes 
no site, disse uma pessoa familiarizada com a situação. Vários pequenos anunciantes disseram 
em entrevistas que suas primeiras experiências com o Twitter foram promissoras e que 
esperam gastar no site parte do futuro orçamento publicitário. 
 
Como muitos usuários do Twitter acessam o site do celular, a empresa permitirá futuramente 
que os anunciantes direcionem suas propagandas com base na localização das pessoas, 
inicialmente o país ou a cidade, disse um porta-voz. A empresa, que já tem 350 empregados, 
começou a contratar pessoal de vendas no Japão e em Londres. 
 
O Twitter cobra dos anunciantes cada vez que alguém clica num anúncio. Entre os formatos de 
propaganda no Twitter há os Tweets Promovidos - propagandas que parecem tweets normais - 
bem como os Temas Promovidos, usados atualmente por grandes anunciantes, que permitem 
que uma marca conhecida exiba um anúncio no topo de uma lista de tópicos mais comentados 
na página inicial do Twitter. O site também oferece as Contas Promovidas, em que o 
anunciante paga para que o Twitter recomende aos usuários "seguir" os tweets de uma conta. 
 
Nem todos que primeiro testaram o programa de propaganda do Twitter acham que ele será 
tão eficiente quanto o AdWords. Stewart Langille, vice-presidente de marketing do Mint.com, 
filial da Intuit Inc. que permite às pessoas monitorar suas finanças, disse que os anúncios que 
veiculou no Twitter nos últimos meses ajudaram o site a encontrar possíveis clientes, mas não 
motivaram um grande número deles a criar uma conta no Mint.com. Ele acrescentou que 
"ainda é muito cedo" e o sistema ainda pode ser melhorado. 
 
Um porta-voz disse que o sistema de propaganda do site "está em desenvolvimento". 
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