
Murdoch desperta ambição publicitária no Twitter 
Tim Bradshaw e Richard Waters  
 
A chegada do magnata de mídia Rupert Murdoch ao Twitter, há duas semanas, foi um 
momento simbólico para a companhia fundada há cinco anos. A natureza ágil de suas 
mensagens de 140 caracteres já conquistou muitos jornalistas. Após reorganizar o design e as 
funções de sua página na internet e dos aplicativos para dispositivos móveis, o Twitter está 
mais ambicioso na área de propaganda. 
  
"O Twitter é mais um fenômeno jornalístico do que de marketing", diz Mark Read, presidente 
executivo do grupo de propaganda WPP Digital. "Se você conversar com editores de jornais e 
pessoas de mídia, verá que eles estão obcecados." Por outro lado, o Twitter "ainda está 
tentando avaliar" seus produtos de propaganda, diz Read. 
  
Estima se que os anunciantes gastaram entre US$ 100 milhões e US$ 150 milhões em 
propaganda no Twitter, no ano passado, para atingir seus 100 milhões de usuários, em 
comparação às previsões de quase US$ 4 bilhões no Facebook e seus 800 milhões de usuários.  
 
Estima se que os anunciantes gastaram de US$ 100 milhões a US$ 150 milhões na rede social 
no ano passado 
  
"Para a categoria certa de anunciantes que envolve empresas de entretenimento, 
personalidades, lançamentos e notícias, aqueles que possuem conteúdo próprio ou patrocinam 
eventos -, os recursos são muito relevantes", afirma Read. "Mas isso exige um grau maior de 
sofisticação do que outras formas de propaganda on-line. É mais difícil avaliar seu impacto." 
  
Até agora, os anunciantes do Twitter se mostraram preparados para pagar de US$ 1 a US$ 4 
por novo seguidor através de "contas estimuladas", embora alguns deles como os fabricantes 
de automóveis - estejam oferecendo mais de US$ 10.  
 
Os "tweets estimulados" - que aumentam a probabilidade das mensagens de marketing das 
marcas serem vistas por um número maior de usuários - são cobrados com base no 
"engajamento", como o número de respostas, ou "retweets". 
  
Esse modelo comercial é difícil de ser encaixado em um plano on-line típico de compra de 
espaço de mídia, que tende a girar em torno de cliques e impressões, afirma Simon Mansell, 
presidente-executivo da TBG Digital, uma empresa especializada em marketing social. "Não é 
fácil para um comprador de anúncio fazer uma aquisição." 
  
A companhia de capital fechado precisa aumentar rapidamente suas receitas para atender as 
expectativas dos investidores, que a avaliam em US$ 8 bilhões.  
 
Adam Bain, diretor de receita do Twitter, diz: "O produto Twitter tem cinco anos, mas a 
empresa Twitter tem pouco mais de um ano. Fizemos muita coisa em um período tão curto. 
Nosso lema tem sido fazer direito, em vez de fazer agora mesmo". 
  
Apenas "um punhado" de pessoas trabalhava no departamento de anúncios do Twitter quando 
a área foi lançada em setembro de 2010. Porém, agora, mais de cem pessoas trabalham em 
cidades como Londres e Tóquio, e as contratações estão crescendo rapidamente. 
  
O lento lançamento de anúncios vem ajudando a manter as taxas de engajamento muito 
maiores do que em outros formatos on-line. O percentual de pessoas que veem tweets 
patrocinados é baixo, apenas um dígito, comparado com uma fração de 1% para o Facebook 
ou dos links patrocinados padrões. 
  
"A taxa de engajamento dos anúncios provavelmente é a maior que eu já vi em qualquer 
propaganda digital que verifiquei nos últimos dez anos", diz Mansell, da TBG Digital. 
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As primeiras incursões do Twitter na propaganda foram com um punhado de grandes marcas 
cuidadosamente selecionadas, como Starbucks e Paramount Pictures. Hoje, a rede social exibe 
campanhas para 3 mil marcas, sendo que recentemente a Nike lançou uma nova conta @Nike. 
Segundo uma fonte, as maiores marcas se comprometeram a gastar até US$ 2 milhões com 
propaganda no Twitter ao longo deste ano. 
  
"Apresentei-me a um de seus gerentes de contas - pelo Twitter, é lógico -, e consegui abrir a 
conta e movimentá-la em um dia. Tive apenas que enviar a eles uns poucos detalhes. Fiquei 
bastante impressionado", afirmou Daniel Tanner, cofundador da Pusher, uma companhia 
iniciante da área de mensagens em tempo real. 
  
Tanner diz que suas campanhas vêm obtendo sucesso, mas o retorno geral não é claro. "Não 
tenho dados suficientes para calcular quanto posso pagar por seguidor", disse ele. 
  
Paul Smith, diretor-gerente da Techlightenment, uma agência de marketing social, diz: 
"Estamos lutando primeiro com os tweets estimulados, mas descobrimos que você precisa ser 
pontual e ativo." 
  
Para alguns veteranos da indústria da propaganda, abandonar a métrica tradicional baseada 
nos cliques não é, de forma alguma, uma coisa ruim.  
 
"O Twitter tem a oportunidade de romper com o negócio da mídia com formatos 
significativamente novos, em vez de tentar aperfeiçoar o velho modelo de propaganda", afirma 
Ajaz Ahmed, presidente do conselho de administração da AKQA, uma grande agência digital. 
"A combinação de escala, urgência e análise em tempo real proporciona uma plataforma ideal 
para a monetização." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 jan. 2012, Empresas, p. B3. 
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