
Pinterest vê oportunidade 
para faturar com ferramenta 
Lançado em novembro, novo 
produto é início da estratégia 
da companhia para ser rentável 
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O Pinterest, serviço de scrap-
books online, tem desde novem-
bro novas ferramentas às em-
presas. Algumas delas mostra-
rão o número de visitantes que 
são encaminhados a seus sites, 
como parte dos esforços para 
formar relacionamentos mais 
estreitos com outras compa-
nhias, e preparar o terreno para 
o lançamento de serviços que 
gerem receita. 

A mais recente oferta da em-
presa — o Pinterest Web Analy-
tics — oferecerá a operadores 
de sites informações sobre co-
mo as pessoas interagem com 
os "pins" originados de seus si-
tes. "O objetivo é realmente aju-
dar os sites a compreender que 
conteúdo atrai as pessoas no Pin-
terest", disse o gerente de pro-
duto do Pinterest, Cat Lee. 

Oferecer dados de uso às com-
panhias "é um passo claro na di-
reção" de monetizar o Pinte-
rest, disse Greg Sterling, analis-
ta sênior da Opus Research, 
uma companhia de pesquisa de 
mercado de São Francisco. 

"Eles não teriam como come-
çar a cobrar pela publicidade 
sem oferecer alguma ferramen-
ta que permita avaliar a eficácia 
do investimento", disse. 

Por enquanto, o Pinterest 
não exibe anúncios pagos em 
seu site, mas grupos de varejo e 
marcas conhecidas, como Gap e 
Dell, vêm usando a feramenta 
cada vez mais para promover 
seus produtos. 

O Pinterest permite que usuá-
rios criem quadros de recortes 
com imagens e fotos baseados 
em vários temas, por exemplo 
viagens, decoração ou esportes, 
e foi o 38º site mais visitado pe-
los norte-americanos em janei-
ro, com cerca de 30 milhões de 
visitantes únicos, de acordo 
com a comScore, empresa que 
audita a audiência da Internet. 

O Pinterest "está construin-

do as fundações para moneti-
zar" o serviço, disse o presiden-
te da empresa, Ben Silbermarnn 
em entrevista ao Wall Street 
Journal no mês passado. Em fe-
vereiro, a companhia obteve 
US$ 200 milhões de grupos de 
capital como a Andreessen Ho-
rowitz e Bessemer Venture Part-
ners. A transação avaliava a 
companhia, criada há três anos, 
em US$ 2,5 bilhões. • A ut
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