
O YouTube recebe 1 bilhão de
usuários únicos por mês, ou qua-
se metade das pessoas na inter-
net, informou o site do Google
de compartilhamento de ví-
deos. “Se o YouTube fosse um
país, seria o terceiro mais popu-
loso, depois da China e Índia”,
disse o site em seu blog.

A popularidade de vídeos mu-
sicais, como o “Gangnam Sty-
le” do cantor sul-coreano Psy,

contribuiu para explodir a au-
diência do YouTube. O vídeo já
tem 1,45 bilhão de exibições.

O YouTube fez sucesso instan-
tâneo ao ser lançado por três ex-
funcionários do Paypal em 2005,
ganhando milhões de usuários já
no primeiro ano. O Google com-
prou o site por US$ 1,65 bilhão

em 2006. O site, que há um ano
tinha 800 milhões de usuários
únicos por mês, agora represen-
ta para o Google um das maiores
oportunidades de novas fontes
de receita fora do tradicional ne-
gócio de publicidade no motor
de busca.

A revista AdAge noticiou em
janeiro que o Google planejava
oferecer assinaturas pagas a al-
guns conteúdos ainda neste
ano. O YouTube procurou diver-
sos produtores de vídeo, pedin-
do que se candidatassem para
criar canais pagos, disse a AdA-
ge, acrescentando que o primei-
ro desses canais poderia entrar
no ar até o segundo trimestre. ■

O segmento de TV paga cres-
ceu 0,98% em fevereiro na
comparação com janeiro, totali-
zando 16,7 milhões de assinatu-
ras, informou ontem a Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel). No mês passado, fo-
ram registradas 161,8 mil novas
conexões, com os serviços de
TV por assinatura passando a
estar presentes em 27,8% dos
domicílios brasileiros, segundo
a Anatel.

A Net e a Embratel, do grupo
mexicano América Móvil, adi-
cionaram à sua base 72,2 mil no-
vas assinaturas, totalizando
8,71 milhões de conexões. Já o
grupo Sky/Directv conquistou
quase 72 mil assinantes, fechan-
do o mês em 5,22 milhões. A ter-
ceira colocada Oi encerrou feve-
reiro com 809 mil clientes, 17
mil a mais que no mês anterior.

A Telefônica Brasil continuou
reduzindo sua base de assinan-
tes, que caiu para 565 mil assina-
turas, representando uma desco-
nexão de mais de 21 mil clien-
tes. Já a base da GVT, pertencen-
te ao grupo francês Vivendi,
cresceu em 16,6 mil assinaturas,
fechando o segundo mês deste
ano com 468 mil clientes. ■

INVESTIMENTO

Locar compra 500 plataformas aéreas

Os sistemas operacionais Chro-
me e Android do Google conti-
nuarão a ser produtos separa-
dos, mas a sobreposição entre
eles pode aumentar, afirmou
Eric Schmidt, presidente do
conselho da companhia, uma se-
mana depois que as duas divi-
sões passaram a responder a um
mesmo executivo. Na semana
passada, o Google anunciou que
Andy Rubin, o arquiteto do An-
droid — o sistema operacional
para aparelhos móveis mais dis-
tribuído do mundo — assumiria
uma nova posição ainda não de-
finida e que Sundar Pichat, o res-
ponsável pelo navegador Chro-
me e aplicativos como o Google
Drive e o Gmail, assumiria as
responsabilidades de Rubin.

Schmidt, que foi presidente-
executivo do Google entre 2001 e
2011, está falando mais sobre as-
suntos de tecnologia e questões
mundiais, e visitou a Índia como
parte de uma passagem por di-
versos países asiáticos com o ob-
jetivo de promover o acesso à in-
ternet. Depois de deixar a capital
indiana, ele está visitando Mian-
mar, vista como o último territó-
rio virgem para os negócios da
companhia na Ásia. Em janeiro,
ele foi à Coreia do Norte, afirman-
do que se tratava de uma viagem

pessoal na qual conversaria so-
bre uma internet livre e aberta.

Apenas cerca de um décimo
do 1,2 bilhão de moradores da
Índia têm acesso à internet, ain-
da que essa situação esteja mu-
dando rapidamente devido ao
crescimento dos computadores
de baixo custo e à disponibilida-
de de smartphones mais bara-
tos. Schmidt apelou para que a

Índia esclareça uma lei que defi-
ne os chamados “intermediá-
rios”, a exemplo do Google ou
Facebook, como responsáveis
pelo conteúdo que usuários pu-
blicam na Web.

Em 2011, a Índia aprovou uma
lei que obriga as companhias de
mídia social a remover diversas
formas de conteúdo censurável
quando solicitadas a fazê-lo,

uma medida criticada por gru-
pos de defesa dos direitos huma-
nos e por empresas. Schmidt
também declarou que os boatos
de que poderia estar deixando o
Google são “completamente fal-
sos”, em resposta a uma pergun-
ta sobre se sua decisão de ven-
der 42%das ações que detinha
na empresa era um sinal de que
sairia. “O Google é meu lar.” ■

YouTube atinge 1 bihão de
usuários ativos por mês

A Locar Guindastes e Transportes Intermodais adquiriu

500 plataformas aéreas. O investimento de R$ 70 milhões e os

fornecedores escolhidos foram a Skyjack e a JLG. No fim do ano

passado, a Locar anunciou um investimento de R$ 150 milhões em

equipamentos para este semestre. O restante da verba está sendo

usado no segmento marítimo, com a finalização de três embarcações

e da Locarpipe, balsa de lançamento de dutos em águas rasas.
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Divulgação

Popularidade de vídeos musicais
contribuiu para os resultados;
só Psy tem 1,45 bi de exibições
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Site, comprado pelo
Google por US$ 1,65

bilhão em 2006,
hoje é uma fonte
de receita fora do
sistema de buscas
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No total, foram contabilizadas
16,7 milhões de assinaturas,
de acordo com dados da Anatel

Google decide manter sistemas
Android e Chrome separados
Na semana passada, as duas divisões passaram a responder ao mesmo executivo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 mar. 2013, Empresas, p. 18.




