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Dick Costolo vem comandando 
o Twitter Inc. desde 2010. O servi-
ço de microblog é uma das redes 
sociais mais populares do mundo 
e muitos esperam que a empresa 
abra seu capital em breve.

Num bate-papo com a repórter 
Kara Swisher durante a conferên-
cia “All Things Digital”, Costolo 
se esquivou de perguntas sobre 
uma potencial oferta inicial de 
ações, mas falou animadamente 
sobre o atual foco do Twitter em 
televisão e por que acredita que 
a simplicidade é importante.

A seguir, trechos editados.
Swisher: Quando será a abertu-

ra de capital?
Costolo: Vou usar uma metá-

fora esportiva. Eu me sinto como 
um jogador na ofensiva corren-
do pelo campo inteiro tentando 
administrar o negócio e criar uma 
separação com o campo de defe-
sa, e meu companheiro de ata-
que faz um passe e eu tenho que 
descobrir como vou chegar até a 
bola, e alguém fora do campo diz: 
“Ei, o que você vai fazer depois do 
jogo?” Eu paro e digo: “Não estou 
pensando nisso agora” [...] Estou 
tentando dirigir esssa empresa e 
construir nossos negócios. Não 
passo muito tempo pensando 
[numa abertura de capital].

Swisher: Então, qual é o próxi-
mo grande passo para o Twitter?

Costolo: Penso muito sobre o 
Twitter e a televisão, todo o tra-
balho que estamos fazendo com 
replays instantâneos de esportes.

Nos últimos anos temos reco-
nhecido que o Twitter é a segun-
da tela da TV e que a TV fica mais 
divertida com o Twitter. Decidi-
mos investir pesado nisso. Acre-
ditamos que há um monte de 
maneiras em que podemos ser 
complementares às redes de TV. 
Considere um replay instantâneo 
de um evento esportivo que está 
acontecendo nesse momento, ele 
sai como um tweet, o replay ins-
tantâneo aparece na tela do seu 
tweet, e esse tipo de coisa aumen-
ta a audiência. Isso é ótimo para a 
emissora, ótimo para nós e ótimo 
para os usuários.

Swisher: Para qual direção irá a 
publicidade? Porque a criatividade, 

e de onde ela vem, é um dos temas 
mais comuns nas conversas com o 
setor publicitário.

Costolo: Os especialistas em 
marketing têm de começar a ver 
o diálogo entre as pessoas como 
a sua tela. Antes, eles colocavam 
no ar um comercial e, então, ten-
tavam gerar atenção para ele. Na 
forma como a publicidade fun-
ciona hoje a conversa se desenvol-
ve organicamente entre as pesso-
as e, então, o anunciante entra e 
participa. As empresas que fazem 
isso estão vendo um engajamen-
to incrível com sua mensagem. 
Durante o blackout da [final do 
campeonato de futebol america-
no] Super Bowl, várias empresas 
aproveitaram isso. [A bolacha] 
Oreo publicou “você pode comer 
uma Oreo aqui, você pode comer 
uma Oreo lá, você pode comer 
uma Oreo até no escuro”. Esse 
tweet foi reenviado dezenas de 
milhares de vezes.

Swisher: Descreva a sua relação 
com a Apple.

Costolo: Estamos integrados 
no [sistema operacional] iOS e 

eu considero a Apple como uma 
mentora para nós. Gostamos da 
forma como eles pensam sobre 
a simplicidade do design. Gos-
tamos da forma como eles pen-
sam sobre a elegância do pro-
duto. Essas são coisas que tenta-
mos conduzir em nossa própria 
organização. Estou constante-
mente acompanhando a equipe 
de design, perguntado: quais 
elementos do produto podemos 
remover para torná-lo ainda 
mais simples?

Swisher: O que está faltando 
para o Twitter hoje?

Costolo: Simplicidade. Devido 
à restrição de 140 caracteres, os 
usuários criaram essa lingua-
gem notável que lhes permite 
se comunicar com vários grupos 
de pessoas dentro desse limite 
de 140 caracteres. Mas essa lin-
guagem notável é superdifícil de 
ser entendida pelas pessoas que 
estão acabando de entrar. Então, 
eu continuo a incentivar a equi-
pe a se atirar e correr mais riscos 
para preencher essa lacuna que é 
um desafio do produto.

Televisão e simplicidade estão 
na mira do Twitter, diz Costolo

O diretor-presidente do Twitter, Dick Costolo, num bate-papo com o WSJ
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O diretor-presidente da Apple 
Inc., Tim Cook, tem estado na 
berlinda ultimamente por várias 
razões, inclusive uma investiga-
ção pelo Congresso americano 
sobre o suposto uso de subsidiá-
rias estrangeiras pela empresa de 
tecnologia para reduzir impostos 
nos Estados Unidos. Uma grande 
preocupação tem sido a queda 
recente da ação da Apple, ali-
mentada em parte por críticos 
que dizem que a empresa perdeu 
a capacidade de criar eletrônicos 
de consumo excitantes.    

Em entrevista a Kara Swisher 
e Walt Mossberg, produtores 
da conferência tecnológica “All 
Things D”, da Dow Jones, Cook 
falou sobre o que a Apple está 
fazendo para dar uma virada. 
Uma área que ele considera 
pronta para ser desenvolvida é 
a de dispositivos usados como 
acessórios, os chamados “wea-
rables” em inglês, ou “vestíveis”, 
como os óculos Google Glass e 
o monitor de atividades físicas 
Nike+FuelBand. 

Aqui, trechos editados da con-
versa: 

Mossberg: A Apple está em 
apuros? 

Cook: Absolutamente não. 
No primeiro semestre deste ano 
[fiscal] — começamos o ano em 
outubro, então foi de outubro a 
março — vendemos 85 milhões 
de iPhones e  42 milhõe de iPads. 
E o iPad, é claro, está crescendo 
muito, muito substancialmente. 

Swisher: Justa ou não, há tam-
bém uma queda acentuada e sem 
precedentes na cotação da ação. 
Como o sr. vê isso? E agora o sr. 
tem muito mais concorrentes de 
peso do que no passado.  

Cook: Sempre tivemos concor-
rentes competentes. Ainda esta-
mos lutando contra a Microsoft, 
principalmente no setor de PCs. 

Já lutamos contra as empresas 
de hardware que eram vistas 
como incríveis, como a Dell. 
Agora, à medida que o tempo 
passa, as pessoas mudam de 
opinião sobre empresas, mas 
sempre arregaçamos as mangas 
e lutamos.  

Nosso propósito sempre foi 
fazer os melhores produtos, e 
assim sempre voltamos a isso. 

Swisher: A percepção externa 
não o incomoda? Porque ela é nítida 
e ouvimos cada vez mais: as pessoas 
estão preocupadas com a Apple.

Cook: Sim. Se você olhar a ação, 
que é no que as pessoas sempre 
prestam atenção, a cotação tem 
sido frustrante para o investidor 
e para todos nós. Isso também 
não é sem precedentes. Creio que 
o bom de já se ter alguma experi-
ência é que você vê muitos ciclos.

Swisher: Em 2012, o sr. falou 
sobre televisão, parecia muito ani-
mado a respeito. Hoje, nem tanto? 
Em que pé está o projeto de TV?

Cook: Ainda estamos traba-
lhando em televisão através da 
Apple TV. Durante vários anos, 
vendíamos algumas centenas de 
milhares do aparelho. Hoje, já 
vendemos mais de 13 milhões, 
cerca de metade disso no ano 
passado. E aí o negócio encon-
trou muitos, muitos novos clien-
tes  que adoraram a experiência 
da Apple TV. Creio que muitos 
de nós concordamos que há 
muitas coisas na experiência de 
se assistir à TV que podem ser 
melhoradas. Com a Apple TV, 
respondemos a algumas delas, 
obviamente não a todas, e vamos 
continuar melhorando.

Swisher: Vamos falar dos ‘ves-
tíveis’. Qual sua opinião sobre o 
Google Glass?

Cook: Há alguns pontos positi-
vos no produto. Quanto à proba-
bilidade de que tenha um apelo 

amplo, isso é difícil de se ver. Os 
vestíveis são incrivelmente inte-
ressantes e acredito que possam 
virar uma área importante para 
a tecnologia.

Mossberg: Então, vestíveis que 
vão além desse tipo de dispositivos 
para atividade física que temos 
hoje serão parte da era pós-PC?

Cook: Você sabe que eu uso 
isso, o FuelBand. Acho que a Nike 
fez um grande trabalho nele. É 
para uma área específica e está 
bem integrada ao iOS [o sistema 
operacional da Apple].

Há muitos aparelhos vestí-
veis no setor hoje em dia. Isso [o 
FuelBand] faz basicamente uma 
coisa; quanto aos que fazem 

mais de uma coisa, ainda não vi 
nada demais por aí. Então, creio 
que haja muitas coisas a serem 
resolvidas no setor. Mas é uma 
área que está madura para ser 
explorada, madura o suficiente 
para nos deixar animados. Acho 
que haverá um monte de empre-
sas mexendo com isso. 

Mossberg: A Apple é uma delas?
Cook: Não quero responder. 

Mas vejo isso como outro galho 
fundamental na árvore. Você 
pensa na era pós-PC: o iPhone 
nos levou rapidamente na dire-
ção dela e o tablet acelerou isso. 
Creio que os vestíveis poderiam 
ser uma outra área. 

Swisher: Em que o sr. está inte-

ressado? Nos óculos? Nas roupas? 
Qual é a área?

Cook: Uso óculos porque pre-
ciso. Não posso enxergar sem 
eles. Não conheço muitas pes-
soas que os usam sem precisar. 
Então acho que, do ponto de 
vista das pessoas comuns, é difí-
cil de identificar [o potencial do 
Google Glass]. Acho que o pulso 
é interessante. Você sabe, estou 

usando isso [o Nike+FuelBand] 
no meu pulso. É algo natural. 
Mas para algo funcionar aqui, 
você tem primeiro que con-
vencer as pessoas de que isso 
é tão incrível que elas vão que-
rer usar. Porque se você entrar 
numa sala cheia de jovens de 10 
a 20 anos e falar “Quem tiver um 
relógio, levante a mão”, não sei 
se alguém vai levantar.

Tecnologia Líderes de gigantes do Vale do Silício abrem o jogo durante a conferência tecnológica ‘All Things D’ 
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A Apple está em apuros? Tim Cook diz que não 

O excutivo diz que os aparelhos ‘vestíveis’ podem se tornar uma área importante da tecnologia, mas que ainda não tem certeza se eles terão um apelo amplo 

Sheryl Sandberg, diretora de operações do Face-
book, fala sobre a importância de se discutir sobre 
sexo e do futuro da gigante das redes sociais.

Mulheres, poder e Facebook

 wsj.com/brasilLeia on-line 
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