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Bruno Capelas

O Twitter completa, amanhã,
oito anos de existência num
momento que não é dos melho-
res para a empresa. Em sua pri-
meira divulgação de resulta-
dos após a abertura de capital,
realizada em novembro do ano
passado, a rede social mostrou
que seu crescimento despen-
cou entre 2012 e 2013 (de 60%
para 38%). Mas, ao mesmo
tempo, o Twitter tenta dar si-
nais ao mercado de que essa é
uma situação passageira e que
está se mexendo para recupe-
rar o ritmo. Entre outras medi-
das, a empresa está celebrando
parcerias com agências de pu-
blicidade e emissoras de televi-
são. Lá fora e no Brasil.
No mercado brasileiro, o Twit-
ter tem escritório há cerca de
um ano, no Rio de Janeiro e
em São Paulo, com 40 funcio-
nários. Ontem, o responsável
pela operação brasileira, Gui-
lherme Ribenboim, recebeu a

imprensa para um balanço. Nú-
mero de usuários ou o fatura-
mento no País não foram reve-
lados. “Somos uma rede de in-
teresses, e não uma rede so-
cial. O Twitter não é sobre se
relacionar com seus parentes,
mas sim com o conteúdo”, dis-
se o diretor-geral da empresa
no Brasil. Ao Estado, Riben-
boim falou mais sobre o pri-
meiro ano do Twitter no Bra-
sil, parcerias com emissoras
de TV, Marco Civil da Internet
e o uso da plataforma em dis-
positivos móveis.

● Qual o balanço desse primeiro
ano no mercado brasileiro?
Foi um desafio montar a equi-
pe com a cara do Twitter e en-
tender o mercado brasileiro,
que usa o Twitter de um jeito
diferente. O brasileiro adora
consumir informações, dialo-
gar com personalidades, acom-
panhar eventos em tempo real
e comentar o que vê na TV – o
que chamamos de segunda te-
la. Queremos fortalecer ainda
mais esses usos e identificar
outros, como os que chama-
mos de “utilidade pública”. Ve-
mos uma tendência emergente
para a busca de informações
sobre trânsito, tempo, enchen-
tes e até programação de TV.

● A ‘segunda tela’ tem sido mui-
to usada no Brasil com novelas,
reality shows e futebol, e a em-
presa é muito enfática sempre ao

falar de suas parcerias com pro-
gramas de TV. Por que essa fun-
ção é tão importante?
A segunda tela é o nosso caso
de uso que mais cresce, e pode
superar o consumo de informa-
ções muito em breve, por con-
centrar os usuários em torno
de alguns tópicos. Além disso,
como o Twitter é aberto, sem
filtros, ele é uma plataforma na-
tural para esse uso. Por fim, a te-
levisão ainda é a grande mídia
que existe hoje. Trabalhar com
esse ecossistema e torná-lo
mais interativo e interessante
tem sido muito relevante para
nós. Há pouco tempo, fizemos
uma parceria com o Saia Justa,
do GNT, e o programa conse-
guiu engajar as pessoas pela pai-
xão das discussões na tela.

● Mas, entre a TV e o usuário, há
também a relação com as mar-
cas. Elas também conseguem
“sentar no sofá”?
Ela vai sentar no sofá com o
usuário à medida que consiga
agregar valor na experiência
da conversa. A publicidade na-
tiva precisa de conteúdo mui-
to bom: se consegue impactar
o usuário, será convidada para
o sofá. É o caso da Oreo, em-
presa americana de biscoitos,
que aproveitou o apagão no Su-
per Bowl para dizer: “Mesmo
no escuro, você pode mergu-
lhar o seu biscoito no leite”.
Teve um grande impacto por-
que conseguiu gerar entreteni-

mento, falando a língua da TV.

● É comum ver muita gente no
Brasil dizendo que desistiu ou
não entendeu o Twitter. Como
lidam com isso?
Muitas pessoas ainda não expe-
rimentaram o Twitter, e nós
precisamos cuidar não só para
que façam isso, mas para que
se sintam atraídas e entendam
o que a plataforma pode repre-
sentar no dia a dia delas. Em
breve, os novos usuários terão
um acompanhamento maior
em uma plataforma cada vez
mais visual e simples para aten-
der essa necessidade.

● Um dos pontos mais polêmi-
cos do Marco Civil da Internet é
o da neutralidade de rede, que
propõe que o tráfego de internet
não deve ser discriminado. Se
negado, ele pode gerar aumen-
tos nos planos de conexão para o
consumidor final. Como o Twitter
vê essa questão?
Sempre defenderemos a possi-
bilidade de o usuário ter aces-
so ao que ele quiser sem a ne-
cessidade de que ele pague
mais por isso. Quanto à neutra-
lidade, sabemos que é o usuá-

rio quem vai acabar pagando a
conta se esse princípio for ne-
gado. Não é o que queremos.

● Outro ponto do Marco Civil é a
obrigatoriedade do armazena-
mento de dados dos usuários em
servidores localizados no Brasil.
Como o Twitter se posiciona?
Acredito que essa é uma ques-
tão que deve ser discutida ape-
nas no aspecto técnico, e não
fora dele. Mas, se as empresas
forem obrigadas a guardar
seus dados no País, a inovação
por aqui tende a ser inibida.

● Uma pesquisa divulgada pela
empresa diz que 64% dos usuá-
rios brasileiros acessam a plata-
forma por dispositivos móveis,
ultrapassando o uso em web. Por
que o Twitter tem se dado me-
lhor nesses aparelhos?
O Twitter tem três grandes ti-
pos de utilização: microtédio
(isto é, quando a pessoa está
em uma fila esperando algo
acontecer), horário nobre
(quando o usuário comenta a
novela pela plataforma) ou em
grandes eventos, que são por
natureza móveis. Além disso,
o Twitter sempre foi mobile:

das mensagens SMS do início
aos dias de hoje, então isso faz
todo sentido para nós.

● A abertura de capital mudou
alguma coisa na empresa?
Não. É uma experiência que só
mostrou para nós que a empre-
sa deve ser construída a longo
prazo. Abrir o capital reforçou
a ideia de que precisamos ter e
engajar cada vez mais os usuá-
rios e melhorar a experiência
do Twitter.

● Com oito anos, o Twitter é uma
empresa jovem – especialmente
comparada a casos como Google
e Microsoft. Depois da abertura
de capital, o que o Twitter pode
ser?
Queremos cada vez mais con-
solidar uma estratégia de plata-
formas diferentes. Além do
Twitter, temos também o Vi-
ne, um site de vídeos, o Mo-
pub, que presta serviços de
venda de publicidades para
aplicativos, e o Crashlist, que
ajuda desenvolvedores a en-
contrar erros em seus progra-
mas. É um ecossistema de pla-
taformas, mas nem todas as
pessoas enxergam isso.

O Walmart Brasil confirmou
ontem que retirou da área de
venda de suas lojas no Paraná e
em São Paulo os leites das mar-
cas Parmalat e Líder. A empre-
sa diz que a medida é preventi-
va e segue sua política de segu-
rança alimentar. A decisão
ocorre após a fraude do leite
revelada na sexta-feira passada
pelo Ministério Público do Rio
Grande do Sul. A investigação
descobriu que no trajeto das
propriedades rurais à unidade
da LBR Lácteos em Tapejara o
leite sofria adição de água e
ureia – que contém formol.

AGRONEGÓCIO

A Inditex, maior varejista de
moda do mundo e dona da mar-
ca Zara, vai acelerar inves-
timentos em 2014 pa-
ra abrir mais lojas. A
Inditex espera ele-
var os investimen-
tos em 2014 para
€ 1,35 bilhão, plane-
jando a abertura
bruta de 450 a 500
lojas. No ano passado,
a empresa abriu 331 lojas,
que elevaram em 9% sua área
de varejo e representaram um
investimento em expansão de
€ 1,24 bilhão.

Walmart retira das lojas
leite Parmalat e Líder

A PSA Peugeot Citroën confir-
mou ontem a nomeação do fun-

cionário do governo fran-
cês Louis Gallois para

a presidência do con-
selho de administra-
ção, num momen-
to em que a monta-
dora se prepara pa-

ra uma aliança com
a chinesa Dongfeng

Motor Group. Gallois
ganhou o aval para substi-

tuir Thierry Peugeot depois
que a família Peugeot concor-
dou com a escolha de um candi-
dato do governo francês.

A americana Bunge anunciou
ontem que Raul Padilla (foto),
atualmente diretor da Bunge
Global Agribusiness e executi-
vo-chefe (CEO) da Linha de
Produtos da empresa, substitui-
rá Pedro Parente como CEO
no Brasil. No início deste ano,
Parente comunicou que vai se
aposentar a partir de 30 de ju-
nho de 2014. Padilla atua na
companhia desde 1997 e já foi
CEO da Bunge para a Argenti-
na entre 1999 e 2010.
A Bunge também informou
que Brian Thomsen, atual dire-

tor da Área de Produtos de
Grãos e Oleaginosas, ocupará a
vaga de Padilla na Bunge Glo-
bal Agribusiness. Thomsen es-
tá na companhia desde 2004 e
já foi diretor de marketing para
o segmento de grãos.

VAREJO
Dona da Zara vai abrir
até 500 lojas em 2014

Ferrero Rocher anuncia
investimento em Minas

João Villaverde / BRASÍLIA

A Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) deve aumen-
tar em quase 60% a contrata-
ção de crédito voltado à inova-
ção neste ano. A projeção da
instituição pública é contratar
R$ 10 bilhões em 2014, em com-
paração a R$ 6,3 bilhões no ano
passado, afirmou ao Estado o
presidente da Finep, Glauco Ar-
bix. Todo esse volume será con-
tratado dentro da principal
aposta do governo para agili-
zar os investimentos em inova-
ção, o plano “Finep 30 dias”.

Lançada há seis meses, a ini-
ciativa prevê uma resposta final
da instituição para as deman-
das das empresas em até 30
dias. Até agora, a Finep recebeu
246 projetos de investimentos
das 1.846 empresas cadastra-
das, totalizando uma demanda
de R$ 17,9 bilhões. Depois de
seis meses, a financiadora apro-

vou 87 projetos, que, somados,
atingem R$ 9,2 bilhões. Parte
desses recursos já foi contrata-
da e até liberada, mas a maior
parcela está em fase de contrata-
ção. “O fato é que a resposta (se
o projeto foi aprovado ou não)
saiu em até 30 dias”, disse Ar-
bix, que comanda a Finep desde
o início de 2011.

Ao todo, 102 projetos foram

indeferidos. Os técnicos da área
de crédito negaram a liberação
do dinheiro principalmente por
problemas de enquadramento
(a falta de garantias adequadas,
ou capacidade financeira da
companhia que demandou o cré-
dito). Além disso, Arbix afirmou
que o crédito voltado para inova-
ção é específico. “Temos condi-
ções muito vantajosas para as

empresas, por isso a demanda é
sempre muito grande, mas traba-
lhamos com inovação”, disse.
“Não é qualquer investimento
que vamos financiar.”

De acordo com Arbix, a de-
manda por recursos para finan-
ciar o investimento em inova-
ção tem aumentado no País,
mas ainda está distante dos pa-
râmetros dos países ricos. “A
ambição tecnológica das com-
panhias brasileiras está aumen-
tando, porque elas têm, gradati-
vamente, rompido com o estilo
tradicional, de país fechado e
acostumado a produzir sem
competitividade. Mas ainda
não estamos no grau de ponta,
isso leva tempo”, afirmou o pre-
sidente da Finep.

Risco. Para fazer frente à de-
manda e, ao mesmo tempo, fo-
mentar mais investimentos em
inovação e ciência e tecnologia
no País, a instituição espera con-
cluir ainda neste primeiro se-
mestre a extensão do “Finep 30
dias” também para convênios e
subvenção, o que deve aumen-
tar o escopo do programa.

Além disso, a Finep deve
criar uma área de risco de crédi-
to e financiamentos, concluin-

do o processo de transforma-
ção em instituição financeira.
“Isso vai permitir a captação de
recursos no mercado, o que au-
mentará a musculatura da Fi-
nep”, disse Arbix.

O processo também fará com
que a Finep passe a ser fiscaliza-
da pelo Banco Central (BC).
Com isso, o foco passará a ficar
sobre os recursos desembolsa-
dos pela instituição, e não no
volume contratado.

Banco. “Esta é uma outra filo-
sofia, que tratamos junto ao Ban-
co Central. O financiamento à
inovação é diferente, não pode
ser analisado sob a ótica do de-
sembolso, porque liberamos o
dinheiro aos poucos, acompa-
nhando as empresas com que fe-
chamos contratos de crédito”,
afirma. “Uma instituição finan-
ceira normal simplesmente libe-
ra o dinheiro de uma vez.”

Frente aos R$ 6,3 bilhões con-
tratados em 2013, a Finep efeti-
vamente desembolsou R$ 3 bi-
lhões. No ano anterior, o desem-
bolso fora de R$ 2,1 bilhões, e
em 2011, no primeiro ano da ges-
tão Dilma Rousseff, de R$ 1,7 bi-
lhão. “Se cumprirmos a meta de
contratar R$ 10 bilhões em cré-
dito neste ano, vamos dobrar os
desembolsos”, prometeu Ar-
bix, projetando uma liberação
de recursos de R$ 6 bilhões.

SEGURANÇA ALIMENTAR AUTOMÓVEIS CHOCOLATE

Finep aumentará em 60% crédito para inovação

DIVULGAÇÃO

Raul Padilla substituirá Pedro Parente
como executivo-chefe da Bunge no Brasil

ENTREVISTA

Gallois presidirá
Conselho da Peugeot

A Ferrero Rocher anunciou on-
tem investimentos de R$ 200
milhões na duplicação da uni-
dade da empresa, instalada em
Poços de Caldas (MG). O anún-
cio foi feito pela diretoria geral
da empresa ao vice-governa-
dor de Minas Gerais, Alberto
Pinto Coelho, e à secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Dorothéa Werneck. A Ferrero
Rocher terá sua capacidade de
produção duplicada e irá desen-
volver novas linhas de produ-
tos, como Kinder e Tic Tac, e
ampliará as linhas existentes
de Nutella e Ferrero Rocher.

‘Somos uma rede
de interesses, não
uma rede social’

Guilherme Ribenboim, diretor do Twitter no Brasil

Balanço. Ribenboim diz que cresce uso do Twitter para informações sobre tempo e trânsito

€ 1,35 BI
É O ORÇAMENTO

DA EMPRESA PARA
ABERTURA DE

LOJAS NESTE ANO

● Instituição financeira
Finep deve criar uma área de ris-
co de crédito e financiamentos,
concluindo o processo de trans-
formação em instituição financei-
ra, o que permitirá a captação de
recursos no mercado. Com isso,
a Finep passará a ser fiscalizada
pelo Banco Central (BC).

A financiadora
planeja contratar
R$ 10 bilhões em crédito
neste ano; em 2013,
foram R$ 6,3 bilhões

Prestes a completar um
ano de presença no Brasil,
o Twitter investe em
novos usos e parcerias na
TV e na publicidade

EM BILHÕES DE REAIS

● Evolução dos desembolsos da Finep no governo Dilma Rousseff

EM ALTA
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Desembolsos

2011 2012 2013 2014

O QUE É?
Crédito subsidiado voltado a 
criação de novos produtos e 
serviços em diversos setores, 
em especial nos segmentos 
mais avançados 
tecnologicamente, como a 
cadeia de petróleo e gás e 
informática

R$ 10 bilhões
É a previsão de contratação de 
crédito para inovação feita 
pela Finep para 2014
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*Projeção da instituição


