
Quinta-feira,27,e,noescritório
do Google, em São Paulo, Chad
Hurley,de32anos,co-fundador
do YouTube, tem 30 minutos
cronometradosparaconversar
comoLink.NoPaíspelaprimei-
ra vez, ele disse que veio para
“estreitaros laçoscomoimpor-
tante mercado brasileiro”.

Sentado no canto de uma sa-
ladereunião,sereclinanacadei-
raenquantomexeemumsurra-
do iPhone. Curioso. Afinal, ele é
funcionáriodoGoogledesdeou-
tubrode2006,quandoogigante
da busca pagou US$ 1,65 bilhão
pelo então emergente site de
compartilhamento de vídeos – e
apenas um ano e meio após sua
criação. E a companhia, em que
trabalha(eleseguecomoprinci-
pal executivo do YouTube), de-
senvolve um sistema operacio-
nal jádisponívelemalgunscelu-
lares, o Android. Logo, ele põe o
aparelho sobre a imensa mesa
que ocupa quase todo o espaço,
com sua tela sensível ao toque
virada para baixo.

Quer dizer, então, que ele
prefere o celular da concorrên-
cia? Antes de chegarmos a este
ponto, ele começa a falar sobre

seus planos para melhorar sua
posiçãonomercadodevídeoon-
line. O YouTube é hoje pratica-
mentesinônimo destemercado
e detém cerca de 70% do seg-
mento, mas ainda não é um ne-
gócio rentável.

É difícil acreditar que o You-
Tube tenha só pouco mais de
quatro anos. Nesse período, ele
mudouporcompletoaformaco-
mo consumimos vídeo na inter-
net, a ponto de ser difícil lem-
brar como era antes dele.

Mais importante: deixou de
ser conhecido apenas pelos
seus vídeos engraçadinhos e se
tornouuma – senão a mais – po-
derosa ferramenta de divulga-
ção e promoção no crescente
mercado digital.

“A internet matará a televi-
são, não o YouTube”. A frase de
efeito foi dita no dia anterior,
em sua palestra na conferência
Digital Age 2.0, que foi realiza-
daemSãoPaulonasemanapas-
sada.“Nospróximosanos,quan-
do todas as TVs estiverem liga-
dasà internet, a ideiadeassistir
a um programa no horário de-
terminadopelaemissoraestará
morta”, profetizou antes de di-
zer que a mídia TV só serviria
para veicular eventos ao vivo.

Existe, entretanto, ao me-
nos,umgrandeproblemanatra-

jetória meteórica de sucesso do
YouTube.Osite,queemsuaori-
gemchegouasercomparadoao
Napster, pioneiro na distribui-
çãodeconteúdopelaweb(noca-
so, música), simplesmente não
dá dinheiro.

Quando isso vai mudar? “Es-
sa é uma grande questão. Mas
há muito exagero no que sai na
imprensa. Mesmo com a crise
econômica, o último trimestre
foi o melhor da nossa história”,
diz,semrevelarnúmeros,oexe-
cutivo que aposta em uma mis-
tura entre vídeos amadores ca-
da vez melhores e produções
profissionais.

ParatornaroYouTubelucra-
tivo,Hurley,quegarantenãoso-
frer qualquer tipo de pressão
por parte do Google para rever-
teressasituação,apostaemdife-
rentes modelos de negócio para
diferentestiposdeconteúdo. Is-
so não quer dizer que o site pas-
sará a cobrar dos usuários, mas
simcriarmelhoresformasdees-

palhar a publicidade, tornan-
do-omaisatraenteparaosanun-
ciantes, bem como servir como
plataformaparaacompradeal-
guns vídeos específicos. Dois
dias antes, o YouTube havia
anunciado que irá começar a
compartilhar uma parte da sua
receita de publicidade com os
usuários que postarem os ví-
deos mais populares do site.

A iniciativa faz parte de uma
estratégia do site para manter
sua relevância a longo prazo.
“Tenho orgulho do site que aju-
dei a construir, mas ainda te-
mos bastante a fazer. A expe-
riência de uso do YouTube é
muito aleatória, trabalhamos
para envolver mais o público,
melhorando a interface com o
usuário e oferecer uma expe-
riência completa do site em ou-
tras plataformas cruzadas , co-
mo o celular e a TV”, afirma.

Pertodofinaldaentrevista,a
inevitávelperguntasobreseuce-
lulardaApple.Desconfiado,diz:
“O iPhone não é ruim. Já o An-
droid ainda é novo e tem muitos
fãsnoYouTube”,sorri.“Pessoal-
mente, estou sempre conecta-
do,eoiPhoneofereceumaexpe-
riência mais completa do que os
modelos que possuem o An-
droid.” E é um funcionário do
Google que diz isso... ●

:BRUNOGALO

2008 Surge a função de
subir vídeos em

HD, a ‘página de confirmação
de idade’ antes dos vídeos con-
siderados impróprios, as anota-
ções e as legendas em vídeos.

APLICATIVOS

2005 Geotagging,wid-
get para blogs com

vídeos de determinadas tags,
vídeos públicos e privados e a
função ‘embedding’ foramalgu-
mas das funções implantadas.

2006 Osite apresenta a
possibilidadede

assinarRSSporcategorias,me-
lhoraabusca, permite aperso-
nalizaçãodeperfis, cria a vídeo-
resposta ea contaDirector.

2007 Menus ficaram
mais práticos

e o espaço para vídeos,maior;
alémde integrar-se ao
GoogleMaps.

DESTAQUES

2009 Noano do 3D, o
YouTubenãopode-

ria ficar de fora. Agora, os usuá-
rios podemgravar e fazer
upload de vídeos filmados com
essa tecnologia. ● ANAFREITAS

VIDADIGITAL:CHADHURLEY,32anos,cofundadordoYouTube

2005 O site é criado em
fevereiro. O primei-

ro vídeo entra no ar em abril.
E o serviço é lançado em no-
vembro. Em ummês atinge
marca de 3milhões de vídeos
vistos por dia.

2006 É comprado pelo
Google por US$

1,65 bilhão; site é citado como
umadas empresas que consa-
graramaweb 2.0 como a “pes-
soado ano”, segundo a revista
Time.

2007 Segue crescendo
mas ano émorno,

na opinião deChadHurley. O
clipe de “NeverGonnaGive
YouUp”, do cantor RickAstley,
torna-se umapegadinha popu-
lar entre internautas.

Arrá! Ele trabalha
no Google, que
faz o Android, mas
tem um iPhone

■■■Cofundadordositequesetornousinônimodevídeosonline,eleveioao
Brasilnasemanapassadaeafirma,categórico: ‘AinternetvaimataraTV’

2008 Vídeo “YesWe
Can” feito comdis-

cursos deBarackObamaepro-
tagonizadopor várias personali-
dades torna-se umdos primei-
ros emarcos online da campa-
nha presidencial do então can-
didato democrata.

2009 SusanBoyle torna-
se umacelebrida-

demundial após ter sua partici-
pação emumprograma de ca-
louros inglês colocada no site.
Uso político do site continua
comumenxurrada de vídeos
sobre a eleição no Irã. ● B.G.

Computadornãoéo limite:
YouTubequerTVecelular

PARAOALTO-“Mesmocoma
crise, o último trimestre foi o
melhor da nossa história”
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 ago. 2009, Link, online.




