
Sem nem sequer pôr um pé no
Brasil, o Twitter foi capaz de
atrair 40 milhões de membros
nessa nação obcecada com re-
des sociais.Agora, a companhia
americana diz que é a hora de
abrir um escritório em São Pau-
lo para “monetizar” seu cresci-
mento na maior economia da
América Latina, seguindo os
passos de seu rival Facebook.

“O Twitter cresceu organica-
mente”, disse o novo diretor
do Twitter Brasil, Guilherme Ri-
benboim. “Acreditamos que,
com o escritório no Brasil, va-
mos conseguir nos aproximar
dos usuários brasileiros e mos-
trar o valor da nossa platafor-
ma, afirmou. “O Brasil tem um
mercado bastante maduro de
Internet e também de publici-
dade. Além de termos uma ba-
se (de usuários) muito grande e
muito engajada. Então isso faz
com que a gente tenha oportu-
nidade de monetizar essa ba-
se”, disse o executivo, ex-vice-
presidente do Yahoo! para
América Latina.

Converter a enorme base de
usuários em lucro é o maior de-
safio do Twitter e de outras re-
des sociais. O Twitter é a mais
recente empresa americana de
tecnologia a desembarcar no
Brasil, onde o crescimento da
classe média e uma penetração
da Internet de 40% atraíram re-
centemente Facebook, Netflix
e Amazon. O Brasil é o segundo

maior mercado do Twitter em
termos de número de contas
após os EUA e o quinto em ter-
mos de atividade na rede so-
cial, segundo a empresa de pes-
quisa de mercado Semiocast.

O Twitter, uma companhia
de capital fechado comandada
por Dick Costolo e avaliada
em cerca de US$ 8 bilhões, tem
também duas outras boas ra-
zões para estar no Brasil: a Co-
pa do Mundo de 2014 e as Olim-
píadas no Rio de Janeiro em
2016.

A rede social bateu um recor-
de de 150 milhões de mensa-
gens durante as Olimpíadas de
Londres em 2012, que capitali-
zou com contratos publicitá-
rios e uma forte integração
com os canais de televisão.

“A Copa e os Jogos são gran-
des eventos que estão vindo e
temos uma tremenda oportuni-
dade de alavancar e mostrar a
plataforma nesses momen-
tos”, disse Ribenboin. “Ela já
está acontecendo. Na prática, a
gente já está em conversas
(com anunciantes) para buscar
oportunidades e estratégias.”
O Twitter vende publicidade
por meio de tópicos e mensa-
gens patrocinadas. A empresa
anunciou nos últimos meses
ferramentas para facilitar o di-
recionamento de anúncios e pu-
blicidade em sua plataforma.
Embora o número de contas no
Twitter quase tenha dobrado
no último ano no Brasil, o tráfe-
go cresce lentamente.Uma das
razões parece ser a agressiva ex-
pansão do Facebook, cuja plata-
forma é considerada por mui-
tos brasileiros como mais
atraente. ■

Dez milhões de latinhas azuis
de Guaraná Antarctica estão es-
palhadas em embalagens da be-
bida à venda em todo o Brasil.
Não, você não leu errado. A mar-
ca abriu mão da tradicional cor
verde de sua latinha para lançar
uma edição comemorativa pela
marca de 10 milhões de fãs no
Facebook. Em outra iniciativa,
os fãs da marca na rede social es-
colheram a imagem que estam-
paria latinhas de 269 ml, a par-
tir de três opções criadas pela es-
tilista mineira Patrícia Bonaldi.

“São ações que extrapolam o
universo de redes sociais. A mí-
dia social é mais do que um ca-
nal, faz parte do nosso posicio-
namento. A lata azul retrata a
nossa proximidade com o consu-
midor”, afirma Bruna Buas, ge-
rente de marketing de Guaraná
Antarctica, com cerca de 10,2
milhões de fãs no Facebook e
131,2 mi seguidores no Twitter.

As iniciativas mostram a im-
portância que as mídias sociais
vêm ganhando nas estratégias
das empresas. O estudo Latin
America Social Media Check- up, realizado pela empresa de re-

lações públicas Burson-Marstel-
ler, mostra que 88% das empre-
sas brasileiras usam pelo menos
uma rede social, entre Face-
book, Twitter, blogs, YouTube e
Google +. “O mercado brasileiro
está muito à frente
de outros países da
América Latina. In-
ternamente, o foco
que damos para re-
des sociais em nos-
sos planos é muito
maior do que em ou-
tros países”, diz Rena-
ta Gaspar, diretora de
marketing do grupo de
impressão e computação
pessoal da HP, que tem 48
mil fãs no Facebook e
mais de 20 mil no Twitter.

A liderança deve-se ao uso in-
tensivo que os brasileiros fazem
de redes sociais e da internet.
“Antes de tomar uma decisão
de compra, em média 70% dos
consumidores pesquisam em re-
des sociais e sites das empre-
sas”, conta Renata. “Se essa é a
linha que o consumidor adotou

de pesquisa e de comunicação,a
empresa deve estar presente”.

Por outro lado, as empresas
também precisam estar prepara-
das para lidar com reclamaçõe
nas redes, devido à visibilidade

conquistada nos últimos
anos. “Tem que ter maturi-
dade, equipe e estrutura
para responder com faci-
lidade”, diz Nathalia
Tercero, gerente de
produto de Gatorade,
com 8,3 mil seguido-
res no Twitter e 1,05
milhão no Face-
book. A marca rea-
liza ações promo-
cionais, institu-
cionais e de aten-

dimento a clientes
por meio de redes.

Em uma delas, fez um pré-lança-
mento para fãs no Facebook. Em
dois dias, distribuiu 2 mil
cupons com os quais era possí-
vel fazer a compra em primeira
mão numa loja virtual. “As re-
des nos ajudam a aproximar a
marca de consumidores jovens,
que são um de nossos alvos”. ■

VAREJO

Dunkin’Donuts prevê abrir 360 lojas em 2013

Twitter converterá
usuário no Brasil
em dinheiro

A Dunkin’Donuts planeja abrir entre 330 a 360 unidades em 2013.

No ano passado, a rede de comércio de doces abriu 291 pontos de

vendas no país, de acordo com nota divulgada ontem pela companhia.

A Dubkin’Donuts, com sede no estado de Massachusetts, pretende

ingressar no mercado da Califórnia em 2015 por meio de franquias.

A empresa chegou a ter uma rede de mais de 50 unidades no Brasil,

mas as operações foram encerradas em 2003. Bloomberg

Sucesso no Facebook
muda até cor de latinha
do Guaraná Antarctica
Ambev lança latinha azul para
comemorar 10 milhões de
fãs da bebida na rede social

Divulgação

Tráfego de mensagens durante
a Copa do Mundo e Olimpíada é
aposta da companhia americana

Divulgação
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RenataGaspar, daHP:Brasil está àfrentedeoutrospaísesdaAL

LOGADOS

EMPRESAS QUE USAM PELO MENOS UMA 
PLATAFORMA NA INTERNET

PERCENTUAL DE EMPRESAS COM CONTAS EM 
REDES SOCIAIS POR PLATAFORMA

Presença das corporações nas 
redes sociais

49% 
63% 65% 

88% 

2010 2012

NO BRASIL

NA AMÉRICA LATINA

 2010 2012

Facebook  39% 50%

Twitter 32%  53%

YouTube  25% 31%

Blogs  11% 12%

Fonte: Latin America Social Media 
check-up 2013, Burson-Marsteller

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Costolo,presidentemundialdoTwitter: receitacompublicidade
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 jan. 2013, Empresas, p. 13.
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