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O Internet Archive e mais de 20 empresas de internet se uniram para preservar os registros de 
endereços abreviados da internet presentes em sites como o Twitter. 
 
Serviços como Bit.ly e TinyURL permitem que as pessoas abreviem um endereço longo de 
algum site. Sua popularidade foi às alturas recentemente com o surgimento do Twitter, que 
limita os textos do usuário a 140 caracteres por atualização. Os links abreviados também são 
usados em e-mails, mensagens de texto e atualizações de sites de relacionamento social como 
Facebook e MySpace. 
 
A Bit.ly informa que as pessoas usam seu site para encurtar 40 milhões de endereços da 
internet por dia. Um link para um produto no site da Amazon pode ter mais de cem caracteres, 
por exemplo, mas pode ser reduzido para uns 20 através dos serviços de redirecionamento. 
 
Mas como a maioria dos serviços de abreviação de links é oferecida por empresas novatas que 
ainda não deram lucro, os arquivistas e os internautas temem que caso uma delas feche as 
portas seus links possam parar de direcionar os usuários para os endereços corretos. 
 
"Se uma dessas empresas sumir da cena, é como se parte da internet sofresse um apagão", 
diz Brewster Kahle, um dos fundadores do Internet Archive, uma organização sem fins 
lucrativos que armazena cópias de sites em sua "Wayback Machine". O projeto também é 
importante para a advocacia. A Wayback Machine é usada por advogados para examinar 
cópias de sites numa data específica, e os links encurtados também podem ser usados para 
esse fim, o que torna a sua estabilidade uma questão importante. 
 
"Se você tem uma URL abreviada e a trilha acaba ali, pode se tornar um beco sem saída", diz 
Daren Orzechowski, sócio do escritório de advocacia White & Case. 
 
Um processo por calúnia, por exemplo, pode depender de um link que o réu divulgou por e-
mail, disse Jonathan Pink, advogado da Bryan Cave. "Você vai ter que visitar o link para 
constatar a calúnia", disse ele. "Se o link estiver quebrado, aí não dá para provar sua 
acusação." 
 
As preocupações com a longevidade das empresas iniciantes que fornecem esse 
redirecionamento de links aumentaram em agosto quando uma delas, a Tr.im, anunciou que ia 
fechar as portas. Desde então, ela já mudou os planos. "Muitas dessas empresas 
provavelmente vão fechar", diz Stowe Boyd, diretor do projeto de arquivamento de links, 
chamado 301Works. 
 
Os serviços de redirecionamento de links existem num cenário abarrotado de concorrentes e 
sem muitas perspectivas de receita. A maioria oferece o serviço de graça, embora algumas 
poucas empresas se sustentem com propaganda ou oferecendo serviços pagos, como 
endereços personalizados. O mercado também é dominado pela Bit.ly, o serviço padrão usado 
pelo Twitter, e a TinyURL, criada em 2002. 
 
A maioria dos serviços funciona através do redirecionamento de endereços da internet, que 
transfere automaticamente os usuários de um link encurtado para a página procurada. Se o 
serviço fecha, contudo, o caminho de redirecionamento pode ser perdido, tornando os links 
abreviados inoperantes. 
 
Kahle acrescentou que é pouco comum, mas também encorajador, saber que existem 
empresas planejando para a própria extinção. "A maioria das empresas se considera imortal", 
disse ele, mas as que se uniram ao projeto consideram o link miniaturizado como um serviço 
que pode sobreviver ao fim delas. "Isso se tornou uma parte tão importante da infraestrutura 
por trás de como a web funciona", acrescentou ele. "Os usuários do Twitter deveriam ser o 
máximo da efemeridade, mas as pessoas começaram a considerá-los muito importantes." 
 



A Bit.ly entrou em contato com o Internet Archive em agosto. Inicialmente ela tentou 
coordenar o projeto por conta própria, mas empacou porque os concorrentes não queriam se 
comprometer sem contar com um participante neutro, diz John Borthwick, executivo-chefe da 
Betaworks Studios, a empresa de comunicação nova-iorquina que opera o Bit.ly. 
 
Embora o fracasso de um concorrente não seja um problema para a Bit.ly, diz Borthwick, a 
Betaworks opera o serviço Twitterfeed e investiu no TweetDeck, dois serviços relacionados que 
dão aos clientes várias opções para encurtar links, e podem enfrentar problemas se uma deles 
sair do ar. "Na web em tempo real, por bem ou por mal, na saúde e na doença, os URLs curtos 
são parte da vida cotidiana dessa nova plataforma que está emergindo", diz ele. 
 
As companhias que participam do projeto de arquivamento vão arquivar periodicamente os 
endereços curtos que criarem, juntamente com os sites para onde redirecionam o usuário. O 
Internet Archive vai armazenar a informação sem divulgá-la. 
 
Se uma empresa fechar ou encerrar seus serviços, o Internet Archive dará à 301Works o 
controle sobre o site, para que possa dar continuidade aos links abreviados. As pessoas 
também poderão inserir os links curtos para obter a versão completa do endereço, acrescenta 
Boyd. 
 
Uma das companhias participantes já divulgou planos de encerrar seu serviço, disse Boyd, que 
não quis identificá-la. Outras que estariam "a meio caminho" disso já expressaram interesse 
em participar do projeto, diz ele. 
 
A TinyURL, que gera 1 milhão de links diariamente e já criou 435 milhões até hoje, não 
participa do 301Works, mas seu fundador, Kevin Gilbertson, diz que estuda fazer isso. 
 
"Vejo o projeto como algo benéfico, principalmente, para as empresas menores, pois já vi 
várias delas nascer e morrer", diz ele, ressaltando que se algum dia parar de oferecer o 
serviço garantirá que os links já existentes sigam intactos. 
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