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O YouTube, site de vídeos do
Google, fechou a compra da
Next New Networks, empresa
de produção de vídeos para a in-
ternet, numa tentativa de ir além
dos vídeos domésticos e ofere-
cer conteúdo produzido profis-
sionalmente.

A aquisição da Next New
Networks, que produz progra-
mas originais e ajuda os criado-
res de vídeos a distribuir seus fil-
mes lucrando financeiramente,
é o maior salto já dado pelo You-
Tube para criar seus próprios
programas. “Queremos traçar

uma linha que seja a mais clara
possível para criar a plataforma
no YouTube e então permitir
que a produção de conteúdo
com nossos parceiros ocorra”,
disse Tom Pickett, diretor de
operações globais de conteúdo
no YouTube. O Google pagará
menos de US$50 milhões pela
empresa, segundo duas fontes
que falaram sobre o acordo.

Melhorar a programação origi-
nal é crucial para o YouTube,
que enfrenta forte concorrência
de outros serviços de vídeo para
internet, como o Hulu, iTunes e
Netflix. Por outro lado, o Goo-
gle, que vem tentando populari-
zar seu serviço de TV, precisa de
mais vídeos que as pessoas assis-
tam durante horas a cada vez.

“No momento, há muita coisa
no YouTube que envolve sim-
ples experiências com vídeo”,
disse Tom Pickett. “Estamos
pensando em séries de vídeos e
programas. É nesse sentido que
estamos caminhando e achamos
que essa equipe vai nos ajudar a
chegar onde queremos.”

Muitos criadores de vídeo no
YouTube “estão ganhando di-

nheiro e fazendo coisas excelen-
tes, mas como grupo não adicio-
naram alguma coisa que mude a
maneira como as pessoas veem
o conteúdo”, disse James L. Mc-
Quivey, analista de mídia digital
na Forrester Research. “Talvez
seja porque não estão agregados
de uma maneira coerente, mas

enquanto o YouTube for algo
que você faz enquanto fala ao
telefone no escritório, não
mudará a maneira como o se-
tor percebe sua relação com o
espectador”.

A companhia tambémanun-
ciou na segunda-feira a cria-
ção de um programa chama-
do YouTube Next, que ajuda-
rá os produtores de vídeo
com os quais o YouTube divi-
de as receitas de publicidade a
produzirem conteúdo mais
profissional, dando a eles sub-
sídios e treinamento.

Pacotes. A N e x t N e w
Networks, vista por dois bi-
lhões de pessoas por mês, se
compara às redes de cabo, que
não são donas de toda a sua
programação, mas fazem pa-
cotes e distribuem programas
de outros. Ela auxilia os cria-
dores de vídeos com publici-
dade, distribuição dos seus
programas para vários websi-
tes e na criação de audiência,
incluindo os trabalhos deles
na sua grade de programação.

A maior parte dos progra-
mas da Next New estão no
YouTube, mas há outros tam-
bém em serviços como iTu-
nes e Vimeo, e isso deve conti-
nuar mesmo após o negócio. /
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Warner vai alugar
filmes pelo Facebook

1.O site precisa melhorar
sua programação origi-
nal para concorrer com
rivais como Hulu, iTu-

nes e Netflix.

2.O YouTube ainda é
visto como um servi-
ço que tem uma rela-
ção muito superficial

com o espectador.

NOVA YORK

O McDonald’s perdeu o posto de
maior rede de lanchonetes do
mundo para a Subway. No final
do ano passado, a Subway conta-
va com 33.749 unidades, enquan-
to o McDonald’s tinha 32.737.
“Passamos (o McDonald’s) em
certo momento de 2010. Há um
ano estávamos ligeiramente
atrás”, disse Les Winograd, por-
ta-voz do Subway.

A corrida pelo domínio global
por parte das redes americanas é

importante para uma indústria
que está saturada nos Estados
Unidos. O elevado desemprego
e a incerteza econômica abala-
ram a indústria de restaurantes

americana e as redes têm olhado
cada vez mais para o exterior,
particularmente na Ásia.

A rede Starbucks divulgou re-
centemente planos para tripli-

car o número de unidades na Chi-
na, por exemplo. A Dunkin’
Brands, controladora da Dunkin’
Donuts e da Baskin Robbins, pre-
tende abrir várias unidades na

China nos próximos anos, assim
como suas primeiras lojas no
Vietnã em 18 meses. A Subway já
abriu mil locais de venda na Ásia,
incluindo a primeira no Vietnã.

A Subway, que abriu seu pri-
meiro ponto de venda interna-
cional no Bahrein, tem consegui-
do manter um ritmo rápido de
crescimento com a abertura de
lanchonetes em locais pouco tra-
dicionais, como um showroom
de automóveis na Califórnia,
uma loja de eletrodomésticos no
Brasil, um barco na Alemanha,
um zoológico em Taiwan e até
em uma igreja em Buffalo, em
Nova York. Enquanto quase
20% dos restaurantes do
McDonald’s são de propriedade
direta da marca e o resto corres-
ponde a franquias, o Subway é
gerido apenas com franquias.

O McDonald’s, criado em 1955
nos subúrbios de Chicago, está
presente em 117 países, ante 95
do Subway. Além disso, o

McDonald’s supera seu concor-
rente em relação ao volume de
negócios: US$ 24,075 bilhões em
2010, ante US$ 15,002 bilhões da
Subway. Fundada em 1965 em
Bridgeport, Connecticut, no nor-
deste dos Estados Unidos, a rede
Subway construiu seu sucesso
por meio dos seus sanduíches de
15 cm e 30 cm.

Vendas. Ontem, o McDonald’s
informou que suas vendas em fe-
vereiro tiveram aumento de
3,9% em todo o mundo nos esta-
belecimentos abertos há mais de
um ano, sustentadas pela maior
demanda global. Nos Estados
Unidos, esse crescimento foi de
2,7%, baseado na procura por ca-
fés da manhã e bebidas do McCa-
fé. Na Europa, o aumento foi de
5,1%, sustentado pelas fortes
vendas na França, Reino Unido e
Rússia. A receita total da rede em
fevereiro teve crescimento de
8,1%. /DOWJONESNEWSWIRESEAFP

Subway passa McDonald’s em número de lojas

YouTube faz aquisição para
tentar ir além dos vídeos caseiros
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DUAS RAZÕES PARA...

Rede Othon mira
interior paulista e
região Nordeste
Apesar dos eventos esportivos, plano de expansão do tradicional
grupo hoteleiro carioca está voltado para o turismo de negócios

SAN FRANCISCO

A Warner Bros Digital Distribu-
tion informou que vai tornar al-
guns de seus filmes disponíveis
na rede social Facebook, abrin-
do uma nova fonte de receita pa-
ra o site e iniciando uma frente
de competição entre as compa-
nhias de entretenimento online.

Os usuários poderão pagar pe-
los filmes usando “Facebook
Credits”, afirmou a Warner. Até
agora, a moeda virtual desenvol-
vida pelo Facebook vinha sendo
usada principalmente em jogos
sociais populares no site. O Face-
book, que ganha dinheiro basica-
mente com a publicidade posta-
da nas páginas, recebe uma parti-
cipação de 30% nas vendas feitas
por terceiros no site usando es-
ses créditos. Atualmente, segun-

do o site, mais de 400 jogos e apli-
cações usam o Facebook Credit.

O primeiro título a ser disponi-
bilizado na página da Warner no
Facebook é “Batman - O Cavalei-
ro das Trevas”, que os usuários
do site poderão alugar por 30 Fa-
cebook Credits, ou US$ 3. Inicial-
mente, o serviço estará disponí-
vel apenas nos Estados Unidos.
O aluguel será válido por 48 ho-
ras, e os usuários poderão parar
e retomar a exibição a qualquer
momento que saírem ou entra-
rem de volta no Facebook.

Concorrência. Em um comuni-
cado para investidores, Ingrid
Chung, analista do Goldman
Sachs, disse que o Facebook re-
presenta, no longo prazo, uma
grande ameaça ao serviço de alu-
guel de filmes online Netflix, o
mais bem-sucedido nesse setor
nos EUA. “A ‘visão dos amigos’
pode ser um empurrão muito
maior para os filmes que a ‘visão
das multidões’”, disse, referindo-
se à possibilidade de os mem-
bros do Facebook indicarem al-
gum filme seus amigos no site. /
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TOMÁS RAMOS
DIRETOR COMERCIAL
DA REDE OTHON
“A Copa não vai impactar a rede
hoteleira na maioria das cidades.
A Alemanha não dobrou a
capacidade, só aproveitou melhor
o que já tinha.”

US$ 24 bi
foi a receita global da rede
McDonald’s no ano passado, bem
superior à receita de US$ 15 bi-
lhões registrada pelo Subway.

3,9%
foi o aumento das vendas do
McDonald’s em fevereiro em todo
o mundo nas lojas abertas há
mais de um ano. Nos EUA, esse
aumento foi de 2,7%.

O YouTube
investir em
vídeos próprios

Serviço, que inicialmente
será oferecido somente
nos Estados Unidos, pode
se tornar uma nova fonte
de receita para o site

Aposta. Para Ramos, o que sustentará demanda pós-eventos é o turismo de negócios

Vendas. Subway lidera em lojas, mas perde em faturamento

Alexandre Rodrigues / RIO

Um dos mais tradicionais gru-
pos hoteleiros do País, a rede
Othon mira o interior de São
Paulo e o Nordeste. Apesar
das perspectivas para o turis-
mo com a Copa de 2014 e da
Olimpíada de 2016, os planos
de expansão do grupo estão
voltados para o segmento cor-
porativo. A rede inaugurou no
mês passado a 22.ª unidade
Othon no País, em Pirassunun-
ga, no interior paulista, e quer
seguir o rastro do crescimen-
to regional da economia.

“Essa região de São Paulo cres-
ce muito e com uma carência de
hotéis do nosso padrão. Busca-
mos outras cidades no interior
paulista, onde já temos outros
dois projetos para este ano”, diz
o diretor comercial da Othon,
Tomás Ramos. A rede já tem um
hotel em São José dos Campos.

Na contramão das grandes re-
des que buscam espaço no Rio
por causa dos eventos esporti-
vos, Ramos diz que o grupo não
tem planos de abrir unidades na
cidade. As oito unidades que já
opera na cidade (sete em Copa-
cabana e uma no Centro)são su-
ficientes para aproveitar bem a
demanda dos jogos, diz.

“Já operamos mais de mil
quartos em Copacabana, que

ainda é a área mais procurada no
Rio e onde não há mais lugar pa-
ra novos hotéis. Já temos a capa-
cidade que qualquer rede sonha
na cidade”, afirma Ramos.

O executivo explica que a es-
tratégia da empresa é incremen-
tar a operação no Rio para posi-
cionar melhor a marca até a Co-
pa e a Olimpíada e capturar uma
parcela maior da demanda dos
jogos. No entanto, para dar viabi-
lidade financeira antes e depois
dos eventos, a expansão da rede
no País seguirá tendo o segmen-
to corporativo como alvo.

Apesar do balanço ainda mar-
cado por um longo endividamen-
to, o grupo busca parcerias para
investir em Brasília e no Nordes-
te, cuja demanda do segmento
de negócios cresce, puxando a
de lazer. A rede pediu crédito da
linha especial do BNDES que fi-
nancia hotéis nas cidades-sede
da Copa para projetos como a

expansão do Bahia Othon Pala-
ce, mas Ramos reconhece que a
motivação não é o mundial. “A
Copa não vai impactar a rede ho-
teleira na maioria das cidades. A
Alemanha não dobrou a capaci-
dade, só aproveitou melhor o
que tinha. O que sustenta a de-
manda após os eventos é o turis-
mo de negócios.”

Reforço. Um passo para refor-
çar a marca foi a reformulação
do sistema de reservas online.
Outro, foi a entrada no portfólio
do Worldhotels, que chancela
450 hotéis em 270 cidades do
mundo. Além disso, a rede ade-
riu ao programa de fidelidade
Voilà. “Somos a única bandeira
de capital nacional entre as mais
admiradas em operação no Bra-
sil e queremos reforçar isso”,
diz o diretor.

Presente em cinco Estados e
com duas franquias em Portu-
gal, a rede comemorou em 2010
a marca de 77% de ocupação mé-
dia, influenciada principalmen-
te pelo crescimento no Rio. Prin-
cipal cartão de visitas do grupo,
o Rio Othon Palace, em Copaca-
bana, alcançou 100% de ocupa-
ção no último réveillon e fechou
o ano passado com média de
82%, melhor resultado dos últi-
mos anos.

Ramos explica que, apesar

dos bons números da alta tempo-
rada, a ocupação no Rio também
tem mais influência das reser-
vas de empresas, que ameniza-
ram a tradicional demanda bai-
xa do inverno. Por isso, a renova-
ção do arranha-céu de 600 quar-
tos que divide a paisagem da or-
la de Copacabana com o ex-Le
Méridien, reaberto recentemen-
te como Windsor Atlântica, mi-

rou os hóspedes de negócios.
A modernização do Rio

Othon Palace consumiu R$ 20
milhões em cinco anos. Uma no-
va piscina foi construída próxi-
ma ao restaurante do terraço. O
bloco de eventos foi reformula-
do e as suítes corporativas ga-
nharam mais espaço com uma
sala de estar. Salas de reuniões
foram redecoradas com móveis

antigos do acervo da família Be-
zerra de Mello, fundadora do
grupo e ocupante dos principais
assentos do conselho de admi-
nistração.

“Foi a indústria do petróleo, a
partir da década de 90, que aju-
dou a recuperar os hotéis no
Rio, cujo crescimento econômi-
co tem atraído mais eventos de
negócios”, observa Ramos.

Com 33,7 mil unidades,
americana Subway se
tornou a maior rede global
de fast food em número
de pontos de venda

Empresa fechou a
compra da Next New
Networks, especializada
na produção de vídeos
para a internet
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