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Acionistas da 3PAR
aceitam oferta da HP

YouTube começa a
lucrar com pirataria
Vídeos postados sem autorização dos proprietários do copyright são
deixados no site em troca de parte da receita obtida com anúncios

O novo relacionamento lucrati-
vo do YouTube com os criadores
de conteúdo não foi sempre tão
fácil. Por muito tempo, os execu-
tivos do YouTube passaram boa
parte de seu tempo em reuniões
com advogados preocupados
com violações de copyright, dis-
se Chris Maxcy, diretor de parce-
rias de conteúdo do YouTube.

“Nas reuniões, 90% dos parti-
cipantes eram advogados, tiran-
do espaço do pessoal do marke-
ting”, disse ele. “Agora os parcei-
ros com os quais estamos traba-
lhando recebem cheques que au-
mentam de valor a cada mês.” As
reuniões atuais incluem poucos
advogados, que em geral são do
ramo dos negócios e estão pre-
sentes para ajudar na redação
dos contratos.

A mudança é um avanço para o
Google, que comprou o YouTu-
be por US$ 1,65 bilhão em 2006.
Inicialmente, o site de vídeos de-

sempenhou o papel de filho gas-
tador do Google, que investiu na
capacidade de transferência e de
armazenamento de vídeos, mas
lucrava pouco. Eric E. Schmidt,
diretor executivo do Google,
conta que o papel do YouTube
começou a mudar há 18 meses,
quando ele pediu que a unidade
se concentrasse no aumento da
receita. A estratégia foi de reunir
“primeiro um público, e depois
pensar em ferramentas capazes
de permitir renda, e então mos-
trar o resultado aos provedores
de conteúdo”, disse Schmidt. “É
este o ponto em que estamos.”

Futuro. O próximo desafio do
YouTube será atrair mais anun-
ciantes por meio da oferta de
mais conteúdos profissionais e
de formato longo para comple-
mentar os vídeos de bebês e bi-
chos de estimação. O site está
testando um sistema de locação
de filmes nos moldes do pay-per-
view, que incluirá transmissões
de eventos como shows musi-
cais, e acaba de fechar um acor-
do para exibir sob demanda, no
Japão, jogos da primeira divisão
do beisebol.

O Hulu, site criado pelas redes
de televisão para transmitir via
streaming filmes e programas,
tem uma renda por transmissão
muito maior do que a do YouTu-
be porque traz mais conteúdo
produzido profissionalmente,
disse Jordan Rohan, analista de
pesquisas na internet e na mídia
digital. “O YouTube lidera o mer-
cado em transmissões via strea-
ming. O Hulu é líder em receita.”
Apenas uma pequena proporção
do material mais lucrativo justifi-
caria um alto preço pelo espaço
publicitário. / TRADUÇÃO DE

AUGUSTO CALIL

Google vai investir
em vídeos produzidos
profissionalmente
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A empresa de armazenamento
de dados 3PAR informou ontem
que acionistas representando
umterço de suas ações concorda-
ram em aceitar a oferta de aquisi-
ção de US$ 2,4 bilhões feita pela
Hewlett-Packard (HP). A empre-
sa superou a Dell na disputa na
quinta-feira, quando elevou sua
oferta de US$ 30 para US$ 33 por
ação, ante proposta final da Dell
de US$ 32.

O preço médio da 3PAR na bol-
sa ao longo do ano foi de cerca de
US$ 10, até a Dell anunciar sua
oferta inicial de US$ 18 por ação
da empresa em meados de agos-
to. A 3PAR concorre com a EMC
em uma área fundamental para o
mercado de “cloud computing”
– prática também conhecida co-

mo “computação em nuvens” –
de armazenar informações e ope-
rar programas de computador
em centrais de dados remotas
que podem ser acessadas pela in-
ternet, o que permite que as em-
presas cortem custos.

Esse setor está aquecido e ofe-
rece novos alvos para a Dell. Já
que a empresa estava disposta a
investir mais de US$ 2 bilhões na
aquisição da 3PAR, analistas dis-
seram que a companhia poderia
procurar empresas menores de
tecnologia, de nicho, embora
seus preços talvez já não sejam
tão baixos, depois que especula-
ções quanto a possíveis aquisi-
ções. “Foi certamente uma der-
rota para a Dell, mas estavam em
uma situação na qual compe-
tiam contra uma empresa qua-
tro vezes maior”, disse Andrew
Redmond, do TM Capital.

Segundo analistas, os possí-
veis alvos de aquisição no setor
de armazenagem de dados in-
cluem a Compellent Technolo-
gies, a CommVault Systems, a Isi-
lon Systems, além da Pillar Data
Systems e da DataDirect Ne-
tworks.

US$ 450 mi
é o que o YouTube deve faturar
esse ano segundo estimativas de
mercado

2 bilhões
de acessos semanais no YouTube
são feitos a vídeos com anúncios.
Esse número representa 14%
do total de acessos por semana

Hewlett-Packard superou
em US$ 1 por ação
a proposta final da Dell
que, com a derrota, terá
de procurar novos alvos

Lucro. Eric Schmidt, presidente do Google, quer foco na receita

YouTube também estuda
locação de vídeos e
transmissão de eventos
musicais e esportivos
para atrair anunciantes

Claire Cain Miller
THE NEW YORK TIMES

No mês passado, um usuário
do YouTube, identificado co-
mo TomR35, tornou disponí-
vel no site de vídeos um trecho
da série Mad Men no qual Don
Draper faz, comovido, um dis-
curso sobre a importância da
nostalgia na publicidade.

Talvez os espectadores não te-
nham reparado, mas o clipe tam-
bém faz um importante comen-
tário a respeito da publicidade
moderna – o YouTube é um espa-
ço cada vez mais rentável para os
anunciantes.

No passado, a Lions Gate, do-
na dos direitos de exibição do tre-
cho de Mad Men, poderia ter exi-
gido que o material divulgado

por TomR35 fosse tirado do site.
Mas a produtora decidiu manter
no ar clipes como este e, em tro-
ca, o YouTube insere anúncios
no vídeo e divide com a Lions
Gate o lucro proporcionado.

É notável que mais de um ter-
ço dos 2 bilhões de acessos sema-
nais a vídeos postados no YouTu-
be acompanhados de anúncios
corresponda a vídeos como o de

TomR35 – colocados no site sem
a permissão dos proprietários
do copyright, mas deixados lá
por opção do proprietário. Tais
clipes são automaticamente re-
conhecidos pelo YouTube por
meio de um sistema batizado de
Content ID, que analisa vídeos
publicados e os compara ao ma-
terial fornecido pelos detento-
res do copyright.

De acordo com a empresa, es-
tes 2 bilhões de acessos – núme-
ro 50% maior do que o registra-
do no ano passado – represen-
tam apenas 14% dos vídeos assis-
tidos a cada semana no YouTu-
be, que pertence ao Google. Mas
os analistas dizem que isto será
suficiente para tornar o YouTu-
be lucrativo neste ano. “O You-
Tube é um grande componente

de nossa receita com a exibição,
e a exibição será o próximo ni-
cho que pretendemos explorar”,
disse Eric E. Schmidt, diretor
executivo do Google.

Nos últimos 12 meses, o site
de vídeos se tornou um contri-
buinte significativo para os negó-
cios da família num momento
em que o Google, que obtém
mais de 90% de sua renda com os
anúncios associados a buscas de
texto, está a procura de uma se-
gunda fonte de lucro. Apesar de
o Google não divulgar o rendi-
mento do YouTube, a empresa
deu indicações de que o serviço
de vídeos estaria próximo de
atingir a lucratividade.

Analistas estimam que o You-
Tube tenha este ano receita de
US$ 450 milhões. A receita do
YouTube aumentou em mais de
100% a cada 12 meses nos últi-
mos 3 anos, segundo a empresa.

VARANDA GOURMET COM CHURRASQUEIRA INTEGRADA À COZINHA E AO LIVING87M2 3 DORMS. 1 SUÍTE I COBERTURAS DE 144M2
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LANÇAMENTO
PERFIL SANTANA. UM EMPREENDIMENTO

REPLETO DE LAZER E LUGARES PARA REUNIR OS AMIGOS.

• Salão de jogos
• Brinquedoteca
• Fitness
• Piscina adulto com raia

de 25m climatizada

• Piscina infantil
• Solarium
• Churrasqueira com

forno para pizza
• Playground

• Quadra recreativa

gramada
• Espaço gourmet
• Praça elevada
• Bosque das flores
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