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A escolha da sede no País foi es-
tratégica. Desde 2006, quando foi 
lançada, a rede social vem se conso-
lidando como principal plataforma 
digital para troca de mensagens em 
tempo real. Em 2012, contabilizou 
mais de 400 milhões de usuários, dos 
quais 33 milhões são brasileiros. 

Diante das possibilidades encon-
tradas em meio às discussões diárias, 
o Twitter se tornou importante fonte 
de informações para os veículos. Foi 
na rede social, por exemplo, que foi 
anunciada em primeira mão a morte 
de Osama Bin Laden. Não é à toa que 
68% dos jornalistas afirmam utilizar o 
microblog como principal ferramenta 
digital para a divulgação de notícias, 
segundo a consultoria Oriella PR 
Network. 

As emissoras de TV também estão 
atentas. As novelas, por exemplo, 
rendem milhares de conversas. O que 
pode se transformar em uma 

boa oportunidade para o diálogo entre o público que 
usa a ferramenta e os anunciantes. 

À IMPRENSA, Ribenboim falou sobre a im-
portância dos veículos de comunicação no uso da 
plataforma. De olho nas eleições de 2014, o executivo 
tratou ainda da ideia de abrir um departamento 
exclusivo para dar apoio às campanhas políticas por 
meio da plataforma. 

Dificilmente com os 140 caracteres 
de um tweet seria possível descrever 
a trajetória percorrida pelo 
economista Guilherme Ribenboim 
até chegar à diretoria geral do 
Twitter no Brasil. Expert no mundo 
digital e em abrir caminho para 
novos players no mercado nacional, 
o profissional tem se especializado 
— e não por acaso — em começar as 
operações de multinacionais 
voltadas para a internet no País. 

Depois de criar, em parceria com 
dois colegas, o portal Investshop, 
voltado para investidores, hoje do 
Itaú Unibanco, foi contratado pelo 
Yahoo!, onde enfrentou a tão temida 
"bolha da internet". Bem diferente 
do que acontece hoje em dia, quando 
a internet é disseminada e 
crescentemente bem quista pelo 
mercado anunciante, naqueles tem-
pos de incertezas no meio era pre 
ciso mais: bater de porta em porta e apresentar 
didaticamente, de agência em agência, qual era o 
modelo de negócios da empresa. 

Enfim, e ainda bem, os tempos são outros. E 
depois de gastar muita lábia e sola de sapato, deixou 
o Yahoo! como diretor-geral para a América Latina 
para integrar o ClickOn. Passagem rápida, no final 
do ano passado assumiu as operações brasileiras do 
Twitter. 
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Twitter é muito aderente nessa área. Cinquenta por cento de 
nossos usuários no Brasil já usam a plataforma móvel. 

QUAL É O PERFIL DO USUÁRIO BRASILEIRO NO 

MI-CROBLOG? 

Ele é extremamente sofisticado. Totalmente early adopter e 
engajado do ponto de vista social. Temos aqui uma ótima 
oportunidade de fazer showcase do próprio Brasil. Imagine que 
as pessoas estarão na televisão e também tuitando na Copa. 
Serão 95% das conversas acontecendo sobre o Brasil. Imagine 
Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha, todos esses países 
acompanhando o que vai acontecer por aqui. 

ISSO SE APLICA AOS JORNALISTAS? DE QUE FORMA 

VOCÊS ATUAM JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE CO-

MUNICAÇÃO? 

Não existe acordo e nem contrato. O Twitter é uma ferramenta 
muito importante para os jornalistas, seja para observar ganchos 
ou formular pautas. O breaking news acontece no Twitter. No 
atentado de Boston, o sequestrador foi preso e o aviso foi feito 
via 140 caracteres. Isso é suficiente para que jornalistas e 
celebridades utilizem a ferramenta para que desenvolvam uma 
conversa com suas fontes e leitores. 

0 MESMO OCORRE COM AS EMISSORAS DE TV? COMO 
ELAS TÊM EXPLORADO OS RECURSOS DO TWITTER PARA 
GERAR ENGAJAMENTO COM OS TELESPECTADORES? 

IMPRENSA - COMO ERA O MOMENTO DO MERCADO BRA-

SILEIRO DE INTERNET QUANDO ENTROU NO YAHOO!? 

Guilherme Ribenboim - A empresa chegou ao Brasil na época 
da bolha. Não tinha de fazer força para vender. O mercado 
comprava, mas a bolha furou. E, com isso, as empresas secaram. 
Entre 2000 e 2004, tivemos de nos esforçar para trabalhar o 
mercado junto com outros players. Foi uma época de desbravar, 
eu fazia o papel de bandeirante indo às agências e anunciantes, 
mostrando o que era a internet. Hoje é diferente, existe a 
massificação, além do potencial do mercado e o assédio das 
marcas. 

FALANDO EM TWITTER, O QUE TROUXE A EMPRESA AO 

BRASIL, ALÉM DO VOLUME DE USUÁRIOS? O Brasil é um 
país estratégico para o Twitter. Há pouco mais de dois anos e 
meio, já lançamos a plataforma de publicidade. É a terceira 
operação fora do headquarter nos Estados Unidos, além de 
Inglaterra e Japão. É natural que o país receba o escritório pelo 
volume de usuários, mas também pela demanda e tamanho do 
mercado. 

COMO SERÁ A ESTRUTURA DO TWITTER NO BRASIL? A 
gente vai ter uma operação completa com RH, financeiro e uma 
operação comercial dividida em duas áreas: agências e 
anunciantes. Teremos uma equipe dedicada à publicidade e uma 
área para fazer desenvolvimento de novos negócios. Estamos 
trabalhando com empresas de mobile e fabricantes de celular 
porque o 
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Elas estão atentas às oportunidades que geram engajamento. 
Repito, não é contrato, não chegamos para as emissoras e 
definimos algum tipo de acordo. Estamos disponíveis para 
encontrar formas de utilização que façam sentido. Existem 
dezenas de programas que já estão usando plataforma do 
Twitter para gerar engajamento e conversação. A gente 
acredita que o Twitter é uma ponte, e não uma ilha. Nossa 
função como plataforma é combinar. Criar simbioses com 
outros meios. Seja a revista, o portal, o jornal, o rádio ou a TV. 

OS VEÍCULOS JÁ SABEM DESENVOLVER ESSA IN-

TERAÇÃO? 

Nossa função é levar pessoas de um lugar a outro, e não 
competir. Recentemente, o The New York Times começou a 
colocar a conta dos repórteres na matéria. Essa simbiose entre 
as plataformas é muito importante. Não temos ambição de 
sermos correntes de empresas de conteúdo. Seremos sempre 
uma plataforma. 

COMO VOCÊS ENCARAM A CONCORRÊNCIA COM 

OUTROS PLAYERS, COMO FACEBOOK E GOOGLE +, POR 

EXEMPLO? O Twitter tem muitas áreas únicas. A plataforma, 
a arte de conversação, a troca de conteúdo, a visão de sermos 
uma ponte. Tudo isso faz com que a ferramenta tenha um 
papel único. Mas evidentemente competimos pela atenção das 
pessoas. Existe uma competição pelo tempo digital. É natural 
que essas áreas cinzentas e de disputa aconteçam. 

NESSE SENTIDO, DE DESENVOLVER PROJETOS E FE-

CHAR PARCERIAS, QUAL SERÁ 0 GRAU DE AUTONOMIA 

DO ESCRITÓRIO BRASILEIRO? A plataforma é muito 
elástica. Então temos absoluta autonomia para criar 
oportunidades da maneira que acharmos melhor. A tecnologia 
não dá para modificar. Agora, nossa API [Interface de 
Programação de Aplicativos, da sigla em inglês] é aberta, e 
conseguimos construir projetos e modelos de negócios 
adaptados à realidade das marcas. 

FALANDO EM APIs ABERTAS, QUAL É A RELAÇÃO DA 

FERRAMENTA COM OS DESENVOLVEDORES? É uma área 
de muita importância. Temos uma pessoa responsável por 
cuidar de ecossistema, das empresas que manejam nossas 
APIs. É estratégico fazer isso. Acreditamos que não seremos 
capazes de fazer tudo sozinhos. Precisamos de terceiros para 
criar coisas diferentes. 

0 BRASIL ESTA AMADURECIDO EM RELAÇÃO AO NÍVEL DE 

CRIAÇÃO DOS DESENVOLVEDORES? É difícil falar em 
maturidade na internet por causa da dinâmica deste mercado. 
Existem pessoas se capacitando, mas também existe um 
trabalho que tem de ser feito para mostrar as possibilidades que 
o Twitter oferece. 

O QUE O MOBILE JÁ REPRESENTA PARA A PLATAFORMA? 

A gente provavelmente já faz mais receita no mobile do que no 
desktop. Não divulgamos os números, mas é uma área 
promissora. O anunciante investe com a gente sem saber que 
está sendo visto em dispositivos móveis, muitas vezes porque os 
usuários migram do desktop para o mobile com facilidade. 

DE QUE FORMA O TWITTER GERA RECEITA? Nossa receita 
vem de publicidade. Esse é o nosso modelo de negócios. 
Falamos com agências e anunciantes para mostrar a 
possibilidade de eles anunciarem seus produtos dentro da 
plataforma. 

QUAL O ESTÁGIO DAS MARCAS BRASILEIRAS EM RE-

LAÇÃO AO ENGAJAMENTO DOS CONSUMIDORES? Tem 
muito trabalho a ser feito, mas já existe essa cultura. A gente 
trabalha para incentivar ainda mais esse engajamento. Já existe 
essa prática no mercado, é um modelo já atuante. Não estamos 
trazendo essa cultura, ela já existe. O que fazemos é incentivar. 

DE QUE MANEIRA AS EMPRESAS PODEM POTENCIALIZAR 

0 USO DO MICROBLOG COMO FERRAMENTA DE 

CONVERSAÇÃO? 

O Twitter é a plataforma da vida como ela é. As pessoas vão 
dizer aquilo que pensam. Nesse sentido, existe uma tremenda 
oportunidade para o anunciante em dar feedback em tempo real, 
responder e participar. Transformar algo positivo ou negativo 
em um diálogo. Eu sempre digo para os anunciantes que 
participem da conversa e estejam atentos. Que humanizem sua 
marca. 

A FERRAMENTA TEM SIDO MUITO UTILIZADA COMO 

FORMA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, INCLUSIVE... O 
customer service sempre foi uma área de custo. O que 
dizemos hoje é que existe uma oportunidade, se bem feita, de 
transformar isso em reputação. Problemas acontecem, e 
esperamos que a empresa tenha a capacidade de resolver. Ao 
usar essa área para mostrar rapidez a céu aberto, ela cria valor. 
Essa é a dica: transformar uma área de custo em reputação. A ut
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categoria política. Sem acordos, mas apresentando cases de 
melhores práticas. 

O QUE VOCÊ DESTACARIA COMO OS PRINCIPAIS 
PONTOS DA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA NA 
CAMPANHA DO OBAMA? 
A legitimidade do Obama de ter tuitado em mo-mentos-chave. 
As pessoas querem saber a visão dele, é literalmente uma 
conversa. Quando seu adversário, Mitt Romney, estava 
discursando, ele tuitava e colocava ali seu ponto de vista. É 
isso, o tempo real, o breaking news, a visão de bastidores. 
São elementos que aumentam a aceitação de um político no 
Twitter. O eleitor quer saber o que está acontecendo. O que 
está sendo trending topic, as notícias. E, quando o Obama 
participa dessa conversa, ele está atingindo o objetivo da 
ferramenta. 

COMO É LIDAR COM PESSOAS E GRUPOS QUE INDU-
ZEM OS TRENDING TOPICS? 

Isso acontece quando a gente tem lacunas de assuntos tão 
relevantes. Há momentos de grandes eventos e coberturas. 
Nessas horas, o Twitter acaba sendo o pulso do planeta. Ele 
indica a temperatura do que está acontecendo. Se coisas 
relevantes não estão acontecendo, assuntos mais relacionados 
ao dia a dia acabam virando trending topic, seja um fã-clube 
para chamar atenção de determinado ídolo, sejam coisas 
construídas através de massa. Mas é totalmente legítimo. A 
gente não quer interferir na autenticidade dos usuários. 

0 QUANTO É RELEVANTE UM ASSUNTO SER 
TRENDING TOPIC. 

É uma meta do mercado que isso aconteça. A TV, quando 
conversa com a gente, sempre fala que quer que o programa 
vire trending topic. O anunciante, quando faz uma atividade, 
também quer isso. A marca quer discussão, quer relevância. Eu 
diria que talvez essa seja a métrica de maior sucesso.  

AS AGÊNCIAS ESTÃO MADURAS EM RELAÇÃO A 
COMPREENSÃO DO QUE É O TWITTER? Elas já não 
questionam o digital como há 10 anos. Não precisam mais de 
justificativas para colocar algum investimento no digital, essa 
conversa não existe mais. O que elas questionam é a maneira de 
fazer o melhor uso possível da ferramenta. Eu não chamo isso de 
consultoria, prefiro dizer que este é um trabalho a quatro mãos 
entre agência e anunciante. 

COMO VOCÊS LIDAM COM PAÍSES MAIS FECHADOS 
DO PONTO DE VISTA DA COMUNICAÇÃO, COMO A 
CHINA? ' Nós acreditamos que as pessoas podem e devem usar 
o Twitter para colocar livremente suas opiniões dentro de 
parâmetros razoáveis. Então, nesse sentido, a China não permite 
que isso seja feito. Se entrarmos lá, não poderemos colocar em 
prática nossos valores. Então, não faz sentido estarmos 
presentes. 

HOJE, QUAL É A POLÍTICA PARA A RETIRADA DE 
CONTEÚDO QUANDO ACIONADO PELA JUSTIÇA? 
Temos de estar adequados ao mercado brasileiro. Se operamos 
aqui, devemos aderir às normas brasileiras e ao que a Justiça
determina. Mas vamos sempre trabalhar para que possamos 
mostrar os valores da plataforma e para que a Justiça permita 
que as pessoas coloquem suas opiniões. Uma vez que sejamos 
obrigados a retirar o conteúdo, vamos primeiro avisar o usuário.

OS POLÍTICOS BRASILEIROS SABEM FAZER USO DO 
TWITTER, PRINCIPALMENTE EM CAMPANHA? A gente 
tem oportunidade de melhorar. O Brasil começou a fazer isso 
mais tarde. A legislação eleitoral brasileira permitiu as 
plataformas sociais na eleição recente para presidente. Estamos 
ainda no início desse processo. Mas temos visto algumas 
atividades por parte de deputados e prefeitos bem interessantes. 
Teremos no Brasil uma pessoa dedicada a trabalhar com a 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 290, p. 28-32, jun. 2013.




