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Twitter reforça
presença no País
Construção de relação direta com agências integra plano
de crescimento da empresa oficialmente aberta no Brasil
Por lena castellón lcastellon@grupomm.com.br

Os tópicos mais quentes em 2012
Confira os assuntos que mais geraram
Tweets Por Minuto (TPM) no Brasil:
1 - Segundo jogo da final da Libertadores,
entre Corinthians e Boca Juniors, em São Paulo

3.548 TPMs
2 - Final de Avenida Brasil ou #oioioi

3.031 TPMs
3 - Primeiro jogo da final da Libertadores
(Boca Juniors e Corinthians, em Buenos Aires)

2.754 TPMs
4 - Morte de Chico Anysio – 2.265 TPMs
5 - Programa The Voice Brasil (edição de 25/11, dia da Fórmula 1) – 2.068 TPMs
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Rede social

Fonte: Twitter Brasil

N

a semana passada, o Twitter fez sua primeira apresentação oficial no Brasil,
um dos cinco maiores mercados da rede
em número de usuários ativos. Considerado estratégico para os projetos de crescimento da empresa, o País lidera na América Latina, que responde por 16% dessa
base (dados locais não são revelados, mas
globalmente os usuários ativos somam 140
milhões). É o terceiro escritório aberto pela empresa no mundo, sediada nos EUA e
com operações no Japão e na Inglaterra.
Para ampliar sua força por aqui, o Twitter estreitará relações com as agências, já
que uma de suas metas é intensificar a presença de anunciantes. Segundo Guilherme Ribenboim, diretor-geral da operação
brasileira, será preciso construir uma ponte para ter essa linha mais direta, especialmente com os criativos. Instado a apontar
nomes que deverá escolher para responder
por esse papel, o executivo (ex-Click On e
Yahoo) afirmou que irá montar uma equipe inteira. “Vamos trabalhar junto com as
agências. Estamos bem impressionados. Há
um cenário muito positivo na área de mídia social”, comentou, acrescentando que
prefere não falar em “educação do mercado”. “Não temos produtos de prateleira”,
declarou. Os formatos disponíveis hoje se
referem à promoção de contas, tendências
(para entrar no Trending Topics) e tweets.
Na visão da companhia, começa a surgir
no País um ecossistema bastante favorável
ao Twitter. Anunciado em novembro como
comandante do Twitter Brasil, Ribenboim
contou que já teve reuniões com algumas
companhias. E observou que há uma vontade grande das empresas e marcas trabalharem com a rede de microblogs. “O que elas
requisitavam era a existência de um suporte
local”, explicou Ribenboim, que aproveitou
a ocasião para apresentar os assuntos que
mais geraram tweets por minuto no Brasil em 2012 (veja os campeões no quadro).
Outro ponto importante para a rede é a
segunda tela. O indiano Shailesh Rao, vice-presidente internacional encarregado do
crescimento global da companhia, veio a São
Paulo para anunciar a operação brasileira,
mas também fez uma breve palestra sobre a
importância da plataforma. Nos EUA, o Twitter tem sido adotado como ferramenta para aumentar a audiência dos programas de
TV. Rao citou programas esportivos e de notícias entre as atrações que conseguem fazer
bons projetos de engajamento por meio do
microblog. “Estamos trabalhando em conjunto com as emissoras para oferecer uma
melhor experiência para a audiência”, afirmou. No Brasil, a parceria com as TVs também interessa. A operação local quer fazer
parte da estratégia das emissoras, porém não
detalha “parcerias significativas”.
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