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O Twitter anda em baixa no Bra-
sil. A rede social estagnou e per-
deu audiência no País exatamen-
te no momento em que ele forta-
lece sua expansão internacional
com planos, inclusive, de abrir
um escritório em São Paulo.

Dados divulgados pela consul-
toria ComScore na semana pas-
sada mostram que o Twitter per-
deu 24% da audiência no Brasil
em 12 meses. Isto significa que a
rede – que foi sucesso no Brasil
antes do Facebook se populari-
zar – hoje tem 3,7 milhões de
acessos a menos. Em julho de
2011, a audiência total do site foi
de 12,9 milhões de acessos úni-
cos. Um ano depois, o número
ficou em 9,7 milhões.

O Brasil é um pioneiro em re-
des sociais. O Twitter, criado em
2006, demorou mais tempo para
se popularizar, mas com adoção
de empresas de comunicação,
políticos e famosos, ele pegou e
continua a ter influência. Depois
do Orkut, o Facebook se tornou
a maior rede social do País no
ano passado. Foi o momento em
que o Twitter começou a cair.

“O Twitter não está perdendo

importância e nem está havendo
diminuição no uso de redes so-
ciais. O que está ocorrendo é
uma reacomodação em conse-
quência da expansão do Face-
book no Brasil”, diz José Cala-
zans, analista do Ibope Nielsen
Online. “Até o ano passado, o
Twitter tinha um grande volume
de mensagens que eram brinca-
deiras, memes e outras posta-
gens com o objetivo de gerar re-
conhecimento entre os amigos.
Com o crescimento do Face-
book, essas brincadeiras começa-
ram a deixar o Twitter.”

Segundo Calazans, não há indí-
cios de que a queda na audiência
ocorra em outros países, o que
reforça a tese de reacomodação.

Em comparação com os EUA,
fica clara a diferença. Lá, houve
um crescimento de 22%, passan-
do de 32,7 milhões de acessos em
2011 para 40,2 milhões em 2012,
também de acordo com a ComS-
core. E na terra natal do Twitter
as previsões são otimistas. A em-
presa de pesquisa eMarketer esti-
ma que a quantidade de usuários
ativos chegará a 28 milhões em
2013; em 2010 eram 16 milhões.
E a taxa de uso diário também
cresce: 8% dos usuários de inter-
net no país estão no Twitter. Há
um ano, eram 4%.

Uma pesquisa da consultoria
Semiocast coloca o Brasil como
segundo país com maior núme-
ro de contas no Twitter. Elas so-
mavam 40 milhões em julho (de
um total de 517 milhões analisa-
das), mas a participação não é al-
ta. Desses usuários, 40% têm ape-
nas de um a cinco seguidores, o
que mostra que os brasileiros
não estão falando para audiên-

cias muito amplas, se é que estão
falando coisa alguma – muitas
contas estão abandonadas.

Os dados têm mostrado que o
Twitter está perdendo espaço
com o avanço de rivais como o
Facebook e outras redes de foco
mais específico, como Pinterest
e Tumblr. A questão é saber se
ele terá o mesmo destino do Or-
kut, que deixou de ser a ferra-
menta social preferida.

Preciso de um amigo. Procura-
do pelo Link, o Twitter não res-
pondeu aos pedidos de entrevis-
tas. Mas outros especialistas con-
cordam com a tese da migração.
“A principal explicação para essa
queda é o crescimento do Face-
book”, diz Rafael Venturelli,
coordenador de inteligência e
performance da agência Remix,

especializada em internet e re-
des sociais.

Para ele, os brasileiros são leva-
dos ao site de Mark Zuckerberg
pelo fato de ser uma rede com
características pessoais: a possi-
bilidade de ser amigo, montar ál-
buns, bater papo. “As pessoas se
sentem mais a vontade em criar
o seu cantinho e viver em comu-
nidade com seus iguais”, afirma.

Bia Granja, curadora do festi-
val de cultura digital YouPix, con-
corda. “Acho que a queda se deve
ao fato de o Twitter não ser uma
rede focada em relacionamen-
to”, diz. Perceber as reações dos
seguidores é difícil. A única certe-
za de que alguém leu algo que o
usuário publicou é um retweet
ou um comentário. Um “curtir”
no Facebook é mais fácil.

Para Venturelli, outra barreira
para os brasileiros é a frieza do
microblog: “O Twitter é uma zo-
na. É uma rede mais impessoal e
veloz. Lá você não precisa pedir
autorização, pode falar com qual-
quer um, a qualquer momento, e
tudo é muito rápido”.

O Brasil, po-
rém,aindaémui-
to ativo. O proje-
to A World of
Tweets, que cal-
cula a origem
das mensagens
enviadas no si-
te, atesta isso. O Brasil é o segun-
do país que mais twittou desde o
início da medição, em 2010. Te-
mos 23% dos tweets mundiais, e
os EUA, 27%. O adversário mais
próximo é a Indonésia, com 11%.
“Os acessos podem ter caído,
mas a produção continua em al-
ta”, diz Bia Granja.

Desembarque. O Twitter está
longe de agir como uma empresa
prestes a “subir no telhado”. Em
agosto, anunciou que vai melho-
rar a ferramenta para anuncian-
tes. Será mais fácil direcionar
tweets promovidos a um públi-
co específico. O eMarketer esti-
ma que o faturamento passe dos
atuais US$ 260 milhões anuais
para US$ 540 milhões em 2014.

O Brasil está nos planos. Há
seis vagas de emprego abertas pa-
ra o futuro escritório que o Twit-
ter deve inaugurar no Brasil, de
olho na Copa do Mundo de 2014
e na Olimpíada de 2016.

E se os números podem decep-
cionar, eles também alimentam
as esperanças do Twitter. Na on-
da da transição da web para o ce-
lular, o passarinho vai junto. Em
um universo em que um quarto
dos 4 bilhões de celulares do
mundo são smartphones, o po-
tencial de crescimento ainda é
alto. Metade dos usuários acessa
a rede pelo telefone. Nos EUA,
9% de todas as pessoas que têm
celulares usam o Twitter, segun-

do o instituto
Pew Internet
Research.

Talvez os
tweets nunca
fiquem tão po-
pulares como
as possibilida-

des que o Facebook oferece aos
brasileiros. Mas sua vocação de
rede de rápida disseminação de
informações parece ter seu lu-
gar. “Basta a novela entrar no ar,
alguma notícia bombástica acon-
tecer, que todos vão lá contri-
buir com seus 140 caracteres de
opinião”, diz Rafael Venturelli.
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BRASIL NO TWITTER

O Twitter continua importante para debates que exigem um alcance maior.”
José Calazans, analista do Ibope Nielsen Online

● O Twitter perdeu um quarto dos usuários no Brasil em um ano;

mesmo assim, empresa aposta em crescimento por aqui

Internacionalmente o Twitter
continua em crescimento. E há
cerca de três meses, a sede do

site mudou de endereço em São
Francisco para abrigar a equipe
em expansão. A companhia le-
vou os 800 funcionários para um
prédio imponente na região co-
nhecida por Mid-Market. O Link
visitou o local no fim de agosto.

Numa quinta-feira, por volta

do meio-dia, havia silêncio. Os
empregados almoçavam. Num
pequeno palco, o presidente do
Twitter, Dick Costolo, recebia a
jornalista Katie Couric, apresen-
tadora de um talk-show na emis-
sora ABC. Eles falavam de redes
sociais e jornalismo e recebiam
perguntas de quem estava lá.

Ao falar da participação dos
usuários na web, Katie disse con-
siderar o Facebook um serviço
inteligente para pessoas simpló-
rias e o Twitter, um serviço sim-
ples para pessoas inteligentes.
Costolo e os funcionários sorri-
ram. Um deles disse que é co-
mum receber pessoas como a jor-

nalista para um bate-papo. Vira
um momento de reflexão.

Na área externa da cobertura,
ao lado do refeitório, sofás, pu-
fes e cadeiras azuis compõem o
ambiente. Há grama e plantas.

O lugar é ideal para quem quer
relaxar durante o expediente ou
fazer hora antes de voltar para o
trabalho. Em geral, cada um faz o
seu horário. “Desde que eu não
falte às reuniões e entregue o ser-
viço, está tudo bem”, explicou
um funcionário. Segundo ele,
faz parte da filosofia da empresa
dar liberdade ao empregado, pa-
ra estimular a criatividade.

Entre outros privilégios que o

Twitter oferece estão uma lan-
chonete com bebidas e cereais
liberados e uma sala de ioga.

A mudança do Twitter para a
Market Street, 1.355, representa
muito para a cidade. A região do
Mid-Market está deteriorada, e a
chegada da rede social é vista co-
mo uma revitalização. Aliás, mu-
dar-se para o local foi um acordo
com a prefeitura. Com a mudan-
ça, o Twitter ficaria isento de pa-
gar um imposto sobre a folha de
pagamento. O benefício vale pa-
ra outras companhias que se ins-
talarem na região, mas o Twitter
seria o grande estímulo à econo-
mia no bairro.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 2012, Link, p. L6.




