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milhões é o valor que o Twitter arrecadou com a venda de licenças, de janeiro
a setembro, para que outras empresas tenham acesso livre à sua plataforma

Empresas vendem a experiência
de dirigir um veículo esportivo

● No geral, o Twitter apoia e ofe-
rece uma série de ferramentas
gratuitas para este tipo de inova-
ção, incluindo o chamado Twitter
Cards, que permite a editoras,
sites de comércio eletrônico e
aplicações móveis ampliarem
um tuíte de 140 caracteres acres-
centando fotos, esboços de arti-
gos ou links para aplicativos.

A expectativa é que o recurso
se torne a base dos futuros servi-
ços prestados pelo Twitter, como
vídeo propaganda, ou um modo
de comprar um produto direta-
mente de um tuíte.

O Twitter também pretende
que suas mensagens sejam repu-
blicadas e incorporadas no maior
número possível de websites e já
trabalha com agências de mídia,
outros meios de comunicação e
também com o setor de entreteni-
mento para integrar o Twitter
nas suas atividades.“É uma das
primeiras empresas de tecnolo-

gia a encarar realmente a mídia
de uma forma colaborativa”, dis-
se Ryan Osborn, vice-presidente
da área de inovações digitais e
mídia social da NBC News.

No folheto informativo para os
investidores, o Twitter diz que
não contabilizou lucro diretamen-
te de tais acordos, mas que o uso
ampliado da sua plataforma per-
mitiu à empresa exibir mais anún-
cios. Nos primeiros nove meses
de 2013, a companhia arrecadou
US$ 47,4 milhões com tais licen-
ças, ou seja, 11% da sua receita
total no período.

US$ 47,4
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Para inovar,
Twitter
abre sua
plataforma
Na tentativa de expandir áreas de atuação,
serviço abre espaço para desenvolvedores

Planos. Thiago Alvarez pretende investir em novos carros

Pequenos negócios de
São Paulo oferecem
serviço já consolidado
em países da Europa
e nos Estados Unidos

Empresa oferece
ferramentas para
incentivar inovação

Relevância. Torsten Mueller,da startup alemã Tame, criou uma ferramenta para analisar e destacar tweets importantes

Gisele Tamamar

Quem sonha comprar uma Fer-
rari ou um Porsche, mas não
tem dinheiro suficiente, pode
ao menos pagar um valor me-
nor para pilotar os superesporti-
vos por alguns quilômetros.

Esse é o serviço oferecido
por duas pequenas empresas de
São Paulo que ‘importaram’ o
modelo de negócio já consolida-
do nos Estados Unidos e Euro-
pa de vender a experiência de
dirigir o carro dos sonhos.

O empresário Rodrigo Camar-
go Penteado sempre teve vonta-
de de trabalhar com carros. Do-
no de um buffet, ele viajou com
um amigo para Alemanha, onde
passou 15 dias a bordo de um
Porsche. A experiência o moti-
vou a empreender no ramo e a
convidar Thomas Michael
Liess, hoje seu sócio, para abrir
a Drive4Fun no ano passado.

Uma Ferrari F355 Berlinetta e
um Porsche 911 Carrera são os
atrativos da empresa – o cliente

pode dirigir o Porsche, por
exemplo, por 24 quilômetros e
pagar R$ 600. Os percursos são
feitos nos fins de semana na Ro-
dovia dos Bandeirantes e 95%
dos passeios são comprados
por mulheres para presentear
maridos, namorados, e pais.

“Entre 15% e 20% dos nossos
clientes até têm potencial para
comprar um carro esportivo,
mas não é prioridade”, afirma
Penteado, que fatura R$ 50 mil,
em média, por mês. Os passeios
respondem a 50% do fatura-
mento. A outra metade vem de
eventos, como ações de incenti-
vo de funcionários.

Um dos desafios citados por
Penteado está relacionado ao
seguro. A empresa tem um pro-

jeto para montar um portfólio
de carros para as pessoas aluga-
rem nos fins de semana. “Não
tem seguro para esse tipo de ne-
gócio, para deixar o carro na
mão da pessoa. Por isso, hoje,
todos os nossos passeios são
acompanhados de instrutor.”

No Clube T2A, o proprietário
Thiago Andrews Alvarez chama

o serviço de ‘passeio dos so-
nhos’. “É uma forma de popula-
rizar”, diz Alvarez. Entre os mo-
delos disponíveis estão um Ca-
maro SS, um Ford Mustang V6
Coupe, um Corvette C6 e o
Mercedes SLK 200.

O passeio mais barato custa
R$ 263,71 e dá direito a dirigir o
Mercedes por dez quilômetros.

“O nosso maior desafio é as pes-
soas entenderem o conceito”,
afirma Alvarez. A empresa reali-
za entre 30 e 50 passeios por
mês e registra faturamento mé-
dio mensal de R$ 20 mil só com
esse tipo de serviço – a maior
parte dos ganhos ainda vem do
aluguel para eventos.

Potencial. Na avaliação de Re-
nato Santos, consultor e espe-
cialista em empreendedorismo,
as duas empresas estão na pon-
ta da lança de uma tendência
que está se consolidando: a evo-
lução de transações para intera-
ções. “Estamos indo para uma
fase de interações, em que o
cliente está muito mais próxi-
mo da empresa”, destaca. A re-
comendação para os empreen-
dedores da área é não pensar
apenas na experiência de guiar
o carro, mas buscar atender to-
dos os sentidos do consumidor
– desde a venda até a recorda-
ção que ele vai guardar.

Vindu Goel
THE NEW YORK TIMES

Para o Twitter justificar a
enorme valorização das suas
ações, precisa expandir a dou-
trina do ‘tweetar’ para muito
além da sua atual base de 232
milhões de contas. Para isso a
companhia está confiando
que milhões de websites vão
se unir ao serviço encorajan-
do legiões de desenvolvedo-
res independentes a desco-
brir novos usos criativos da
sua plataforma, ampliando a
atividade e o número de anún-
cios que os usuários do Twit-
ter recebem.

Joe Budzienski, cofundador
do Gozaik, está entre os desen-
volvedores que procuram ino-
var com serviços que vão além
do básico oferecido pelo Twit-
ter. Sua pequena empresa de-
senvolveu um sistema que esca-
neia meio bilhão de mensagens
por dia no site com propostas
de trabalho, para indexá-las e fa-
cilitar a busca por pessoas inte-
ressadas num emprego.

O mesmo sistema também
cria perfis dos usuários do Twit-
ter com base em informações
publicamente disponíveis, de
forma que os empregadores
possam examinar esses dados

para encontrar candidatos em
potencial. “Algo que é constan-
te no Twitter são as ofertas de
emprego”, disse Budzienski.

De acordo com análise do Go-
zaik, 15 vagas de emprego são
listadas no Twitter a cada minu-
to – aproximadamente 150 mil
por semana. Mas combinar os
anúncios com empregados em
potencial é um desafio em meio
àcacofonia que é o fluxo de men-
sagens no serviço de microblog.

Assim, além do motor de bus-
ca em seu próprio site, a Gozaik
está desenvolvendo uma ferra-
menta de publicidade que per-
mitirá ao empregador enviar
mensagens relacionadas à vaga
oferecida para usuários específi-
cos do Twitter que têm o perfil
do candidato ideal.

O sistema, que ainda vem sen-
do testado, divulga os anúncios
através de uma plataforma de
ofertas em tempo real do pró-
prio Twitter. Se ele funcionar,
poderá aumentar o número de
anúncios de emprego no serviço
de microblog e ajudar a compa-
nhia a entrar no robusto merca-
do de trabalho que tornou a rede
social LinkedIn tão lucrativa.
“Poderemos trazer para o Twit-
ter um ecossistema inteiramen-
te novo e uma nova fonte de re-
ceita”, disse Joe Budzienski,

acrescentando que o experi-
mento foi aprovado pelo Twit-
ter. A Gozaik tem acesso livre a
todos os tweets dos usuários.

Ideias. Outras startups, como

a Tame e a Nuzzel, tentam traba-
lhar em cima das deficiências
do design do Twitter, que apre-
senta as mensagens em ordem
cronológica inversa, indepen-
dentemente de seu nível de im-

portância.
Tame, empresa alemã criada

com apoio financeiro do gover-
no, criou uma interface alterna-
tiva. Sua ferramenta, que custa
€ 5 por mês, analisa as posta-

gens de um usuário e as ordena
em três colunas – links, tópicos
e pessoas – com base especial-
mente na frequência com que
são mencionados.

Se, por exemplo, muita gente
está debatendo as recentes reve-
lações de espionagem pela
Agência de Segurança Nacional
(NSA, em inglês), as postagens
vão aparecer no topo por uma
linha de 24 horas, para que os
usuários possam ficar em dia
com as principais mensagens
durante este tempo.

“Achamos que uma coisa é im-
portante quando muita gente
está comentando a respeito”,
disse Torsten Mueller, cofunda-
dor do Tame e diretor de marke-
ting da companhia, que traba-
lha temporariamente numa in-
cubadora no mesmo prédio on-
de fica a sede do Twitter, em
São Francisco. /TRADUÇÃO DE TE-
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No Itaú, você recebe o saldo da  

conta-corrente da sua empresa por  

SMS diariamente, basta se cadastrar.  

iTempo. Feito para você economizar 

o seu e o da sua empresa.

Saiba mais em itau.com.br/empresas

Saldo 
por SMS

Personalização
da Conta Certa

Crédito na 
internet

Pagamento 
pelo celular

Itaú. Feito para sua empresa. 
Feito para você.

Receba o saldo
da conta diariamente
por SMS. Tomara que 
com muitos números.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




