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redes sociais

reportagem especial

Diretor-geral: Alexandre Hohagen, 
responsável pela operação na 
América Latina, foi diretor-geral 
do Google Brasil e diretor executivo 
para América Latina do Google.
Principais executivos: Leonardo Tristão 
— responsável pela operação no Brasil; 
Adriana Grineberg — diretora de negócios 
com foco em varejo; Fabrício Proti — diretor 
de negócios com foco em automobilismo; 
Raphael Vasconcellos — diretor de 
soluções criativas; Andrea Mendes e Philip 
Chaves – diretores de negócios 
Onde funciona: bairro Itaim Bibi, em São Paulo 
(a rede não divulga o endereço)
Contatos com agências e anunciantes: Fabrício 
Proti e Andrea Mendes
Como procurar vagas de emprego: 
www.facebook.com/careers

Diretor-geral: Guilherme 
Ribenboim, que já foi CEO do 
portal de compras coletivas 
Clickon e chegou à vice-presidência 
do Yahoo Latin America and US Hispanics
Principais executivos: Anna Gama e Theo 
Lima, executivos de contas sênior, e 
Leonardo Barros, executivo de contas
Onde funciona: Vila Olímpia, ainda em um 
escritório provisório
Contatos com agências e anunciantes: vários 
executivos terão esta função na rede
Como procurar vagas de emprego: 
https://twitter.com/jobs

Diretor-geral: Osvaldo Barbosa 
de Oliveira, ex-Microsoft
Principais executivos: Olavo Ferreira — 
diretor comercial de soluções de marketing
Milton Beck — diretor de vendas talent 
solutions
Contatos com agências e anunciantes: equipe de 
soluções de marketing
Onde funciona: em escritório provisório, na 
capital paulista (a empresa não divulga o 
endereço)
Como procurar vagas de emprego: 
http://www.linkedin.com/company/linkedin

Quem é quem

Jovens com smartphones, tablets e 
notebooks de última geração circu-

lam por um ambiente em que a diver-
são e o trabalho misturam-se. O espaço 
é aberto e integrado para todos os fun-
cionários — sem salas particulares pa-
ra ninguém —, com grafites nas pare-
des, móveis coloridos e cozinhas abas-
tecidas com guloseimas e bebidas de 
graça. Com características próprias das 
empresas de internet, as principais re-
des sociais chegam ao Brasil e em tro-
ca estão interessadas no potencial dos 
internautas brasileiros.

Essa é a atmosfera do escritório do 
Facebook no País, que ocupa mais de 
mil metros quadrados, em um edifí-
cio de luxo no bairro do Itaim Bibi, em 
São Paulo. Aproximadamente 40 pes-
soas trabalham em posições adminis-
trativas, criativas e de engenharia pa-
ra cobrir toda a América Latina. Mais 
15 posições estão abertas. O Facebook 
iniciou a operação no Brasil em feve-
reiro de 2011 e o primeiro escritório fí-
sico foi inaugurado em abril do mesmo 
ano. Em 2012, a rede mudou de ende-
reço por conta de sua expansão, que 
a cada dia é mais agressiva no Brasil, 
para conquistar seguidores e estreitar 
a relação com agências e anunciantes. 

O novo escritório do Google é ainda 
maior. Inaugurado em dezembro, o gi-
gante de buscas ocupa agora dois anda-
res e meio, em um total de nove mil me-
tros quadrados, de um prédio quase vi-
zinho ao de um de seus maiores concor-
rentes, o Facebook. No mesmo espaço, 
funcionam o YouTube, o Orkut e o Goo-

gle+, que, apesar de não ser considera-
da uma rede social pelo Google,segundo 
uma recente pesquisa realizada pela Glo-
bal Web Index, em pouco mais de um ano 
de existência já ultrapassou o Twitter e 
ocupa a segunda colocação entre as redes 
sociais do mundo (a empresa não quis se 
pronunciar sobre o tema nesta reporta-
gem). O Linkedin e o Twitter ainda não 
possuem estruturas tão robustas, mas 
os planos são de crescimento no Brasil. 

Mas por que o País tornou-se tão in-
teressante para as grandes empresas de 
mídia social? Não é difícil entender. De 
acordo com o painel publicado em feve-
reiro pelo Ibope Nielsen Online, mais de 
82% dos internautas brasileiros usam re-
des sociais. “De acordo com a nossa úl-
tima divulgação de resultados feita em 
outubro de 2012, o número de usuários 
brasileiros ativos mensais supera 61 mi-
lhões. O mercado brasileiro também está 
aberto para inovações e novas soluções 
de publicidade e negócios”, explica o Fa-
cebook em nota.

A Semiocast, sociedade instalada em 
Paris especialista na busca em redes so-
ciais, analisou as informações disponí-
veis nas 517 milhões de contas no Twit-
ter e mais de um bilhão de posts — com 
informações sobre perfis, fuso horário, 
idioma e geolocalização —, entre 1o e 30 
de junho de 2012. O resultado da pes-
quisa mostrou que o Brasil chegou à 
segunda posição no mundo, com 41,2 
milhões de usuários — um crescimen-
to de mais de 23%, em relação ao iní-
cio de 2012 —, tomando a posição do 
Japão. O estudo também apontou que 

São Paulo é a quarta cidade mais cita-
da no Twitter mundialmente, mais até 
que Nova York. Ou seja, os brasileiros 
adoram mídias sociais.

Planos agressivos
“O Brasil é um dos cinco maiores do 

mundo em termos de usuários do Twit-
ter. É natural que seja um dos países es-
colhidos para estarmos fisicamente”, afir-
ma Guilherme Ribenboim, diretor-geral 
do Twitter no Brasil. A operação do pri-
meiro escritório na América Latina, ini-
ciada em dezembro, é a terceira da re-
de fora dos Estados Unidos. As duas pri-
meiras são no Japão e na Inglaterra. Ain-
da não existe espaço físico definido. “Va-
mos trabalhar em um espaço provisório 
na Vila Olímpia, em São Paulo, até defi-
nir um escritório definitivo e montar to-
da a equipe”, diz Ribenboim. 

O tamanho da equipe também ainda 
é um mistério. “Temos planos agressivos 
para o Brasil. Estamos entrevistando e 
contratando pessoas, mas não divulga-
mos o número”, afirma. Por enquanto, 
o que se sabe é que existem nove tipos 
de cargos disponíveis no site da rede, 
mas a quantidade de pessoas que se-
rão contratadas para cada cargo não foi 
divulgada. A primeira contratação, de-
pois do diretor-geral, foi a de Anna Ga-
ma, para ser executiva de contas sênior. 
Entraram também Theo Lima, desem-
penhando a mesma função de Anna, e 
Leonardo Barros, executivo de contas. 

O objetivo da equipe brasileira é ba-
seado em dois pilares: estreitar o rela-
cionamento com o mercado publicitário 

Por dentro das redes
O que procuram e como funcionam na prática os escritórios 
de Facebook, Twitter, Orkut, Youtube, e LinkedIn no Brasil

— anunciantes e agências — e desen-
volver novos negócios para aumentar 
o número de usuários no País. “Vamos 
ter uma equipe que irá trabalhar o de-
senvolvimento de negócios. Queremos 
nos aproximar dos fabricantes de ce-
lulares e tablets e das empresas de mí-
dia como rádio e TV, além de trabalhar 
com as personalidades que utilizam a 
rede para melhorar o uso da ferramen-
ta”, conta o executivo.

Para o diretor-geral da operação local 
do LinkedIn, Oswaldo Barbosa, o País 
é importante para a empresa. “Em no-
vembro de 2011, eram seis milhões de 
usuários no Brasil. No final de 2012, es-
te número saltou para nove milhões. O 
brasileiro está entendendo o valor da re-
de profissional, sabendo separar a vida 
 pessoal da profissional também nas re-
des sociais”, analisa.

Com 40 funcionários, o Linkedin es-
tá definindo um espaço próprio e deve 
mudar em breve. Por enquanto ocupa 
um escritório provisório. “Nosso princi-
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O escritório do MySpace no Brasil 
foi inaugurado com alarde no final de 
2007 e em menos de dois anos — em 
julho de 2009 — encerrou a operação 
no País. A equipe brasileira tinha 12 
pessoas e a onda de demissões (30% 
do total em todo o mundo) chegou 
quando a rede perdeu a liderança pela 
primeira vez nos Estados Unidos para o 
recém-criado Facebook, que na época 
tinha atingido um pouco mais que 70 
milhões de usuários. 

Então líder mundial no setor de 
redes sociais, o MySpace desembarcou 
com a missão de atrair os internautas 
brasileiros — assim como estão 
fazendo as maiores redes sociais hoje 
em dia. Baseada em troca de conteúdo 
entre os usuários, principalmente 
musical, a rede foi responsável por 
descobertas como a da cantora Malu 
Magalhães, que se tornou famosa 
depois de lançar suas músicas no My 
Space. O site acabou virando um meio 
de divulgação para novos talentos. O 
problema com a banda larga da época 
foi um dos entraves enfrentados pela 
rede por aqui.

O crescimento inicial foi rápido. 
Antes de a versão de teste ser 

pal objetivo é ajudar a conectar os nos-
sos membros e torná-los mais produti-
vos e bem sucedidos. Também espera-
mos crescer o nosso negócio, ajudando 
as empresas a contratar, negociar e ven-
der melhor utilizando a plataforma do 
LinkedIn”, revela Danielle Restivo, líder 
de programas globais e comunicação cor-
porativa do LinkedIn.

Com a operação iniciada em novem-
bro de 2011 no País, a rede focada em 
relacionamento profissional escolheu 
o Brasil pelas oportunidades disponí-
veis. “É um mercado em rápido cresci-
mento e vimos uma oportunidade pa-
ra oferecer mais valor para os nossos 
membros abrindo um escritório aqui. 
Sabemos também que há muitas mar-
cas que podem beneficiar suas estra-
tégias de marketing usando a platafor-
ma do LinkedIn e a nossa equipe local 
está trabalhando com as empresas pa-
ra ajudá-las a maximizar seus resulta-
dos”, garante.

Chá com a rainha
A aura de ambiente descolado e de 

proximidade com os gênios que criaram 
uma ideia bilionária são comuns nos es-
paços físicos onde funciona a maioria 
das redes sociais, inclusive aqui no Bra-
sil. No Twitter existe o horário do chá, 
no qual os funcionários de todas as par-
tes do mundo conversam com executi-
vos nos Estados Unidos por streaming 
ou videochat. “O objetivo é disseminar 
a cultura da empresa para todos”, expli-
ca Ribenboim. 

Para expandir o conhecimento, a rede 
promove intercâmbios constantes entre 
os funcionários. Em dois meses de traba-
lho, o diretor-geral do Twitter no Brasil já 
foi à sede da empresa três vezes. “Como 
todas as empresas de internet e princi-
palmente as de plataformas, como é o 
caso do Twitter, não desenvolvemos pro-
dutos na região. Por isso, certamente te-
mos muitas coisas a aprender em outros 
países”, reconhece.

No Facebook, às sextas-feiras, escri-
tórios de todo o mundo conectam-se à 
sede em Menlo Park, na Califórnia, pa-

ra uma videoconferência de uma hora 
com o CEO e fundador da rede, Mark 
Zuckerberg. No formato perguntas-e-
-respostas, o encontro virtual tem o ob-
jetivo de aperfeiçoar o produto. Os novos 
funcionários contratados no Brasil tam-
bém passam um período na matriz para 
conhecer a cultura da empresa. Um en-
genheiro contratado para uma vaga aqui 
no Brasil, por exemplo, passa em média 
seis semanas na matriz para aprender 
com a equipe internacional antes de co-
meçar efetivamente seu trabalho. O am-
biente dos sonhos para muitos jovens.

My Space: crescimento e queda rápida

lançada no País, existiam 300 mil 
brasileiros na rede. Durante a versão 
beta, esse número chegou a um 
milhão. Depois, a invenção de Mark 
Zuckerberg mudou a história da rede.

Em 2005, a News Corporation, 
conglomerado de mídia de Rupert 
Murdoch, também dona da Fox e da 
DirecTV, havia comprado a Intermix 
Media, empresa dona do MySpace, por 
U$ 580 milhões. Em 2011, o MySpace não 

valia mais tanto dinheiro. A Specific 
Media, companhia norte-americana de 
mídia interativa, comprou a rede por 
U$ 35 milhões. 

O MySpace continua funcionando 
e no ano passado fez algumas 
mudanças para tornar a sua interface 
mais amigável. Recentemente, ele se 
relançou com direito a conteúdo novo 
de Justin Timberlake, um dos atuais 
donos da rede.

Novo escritório do Google (acima) ocupa dois andares e meio de um prédio em São Paulo;  
já o do Facebook (à dir. e ao lado) está instalado em um edifício de luxo da capital paulista
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1548, p. 46-47, 25 fev. 2013.




