
 

Sucesso do site YouTube é ameaçado pela pirataria 
Heather Green 
 
Tudo que Chad Hurley e Steve Chen queriam fazer era compartilhar alguns vídeos de uma festa 
com meia-dúzia de amigos de San Francisco. Era janeiro de 2005 e eles não conseguiam 
encontrar uma boa solução. Enviar os clips por e-mail era um problema: eles eram rejeitados por 
serem grandes demais. Dispor os vídeos on-line também seria uma dor de cabeça. Então, em 
fevereiro do ano passado os dois amigos foram ao trabalho na garagem da casa de Hurley, 
determinados a criar algo mais simples.  

O que eles criaram foi um site, hoje chamado de YouTube, que se tornou um fenômeno na 
internet. Em onze meses a página se tornou uma das mais populares da rede mundial de 
computadores. Ela mostra 30 milhões de vídeos por dia e atraiu 9,1 milhões de pessoas em 
fevereiro, segundo a Nielsen/NetRatings, um serviço de medição da internet. Isso torna esse site 
iniciante um dos maiores provedores de vídeos da internet, à frente do Yahoo e do Google, e logo 
atrás da Microsoft, segundo a Nielsen/NetRatings.  

Por que o site pegou tão depressa? Chen e Hurley o projetaram de forma que as pessoas podem 
enviar quase tudo o que quiserem pelo YouTube em minutos. O resultado é algo parecido com a 
estação de televisão com a qual você sempre sonhou. O YouTube oferece programas conhecidos 
da atual temporada, clips dos primórdios da TV e filmes caseiros de todas as partes do mundo. 
Você assiste o que quiser, seja os melhores momentos do jogo do time de basquete do Los 
Angeles Lakers em que Kobe Bryant fez 81 pontos, em janeiro, ou um videoclipe de 1968 de 
Johnny Cash cantando "Ring of Fire".  

Os usuários, que podem comentar os vídeos e criar seus próprios sites no YouTube, estão 
acrescentando 30 mil vídeos novos por dia. "Desde o primeiro dia nos concentramos em construir 
um serviço e uma comunidade ao redor do vídeo", diz Chen. "Isso nos fez muito diferentes dos 
iTunes e Googles que há por aí."  

O problema é que a abordagem despreocupada que fez do YouTube um sucesso poderá ser a sua 
ruína. Os usuários andam disponibilizando vídeos ainda protegidos por direitos autorais, sem 
nenhuma das aprovações legais exigidas. Estes incluem clips das Olimpíadas, noticiários do 
chamado horário nobre, episódios de "The Office" e vídeos de música. É desnecessário dizer que 
isso não é bem visto pelas grandes companhias de mídia. NBC, CBS e outras já exigiram que o 
YouTube remova clips "emprestados" delas. Hurley e Chen normalmente não investigam se os 
trabalhos possuem ou não direitos autorais antes de eles serem lançados na rede, mas concordam 
com todas essas exigências.  

Isso levanta uma dúvida: O que o YouTube quer ser quando crescer? A próxima NBC ou o 
próximo Napster? Hurley e Chen acreditam estar trabalhando em direção ao futuro da TV. A 
Sequoia Capital, uma empresa de capital de risco, está apostando nessa possibilidade, uma vez 
que já investiu US$ 3,5 milhões no YouTube. Mas os céticos se perguntam se a companhia 
iniciante conseguirá equilibrar sua crescente popularidade com o aparecimento dos riscos legais. 
"Eu acho o YouTube fantástico", diz Joanne Bradford, diretora de vendas da MSN e outras 
operações da Microsoft. "Mas daqui cinco anos eu não sei como eles estarão fazendo dinheiro. O 
problema deles é todo aquele conteúdo pirata."  

Os próximos meses serão muito importantes. Hurley e Chen estão investigando se podem gerar 
receitas acrescentando propaganda na página. Eles também estão trabalhando para convencer as 
companhias de mídia de que o YouTube pode ser uma boa parceira, capaz de proporcionar uma 
audiência de milhões de pessoas.  

A companhia de San Mateo, na Califórnia, está lançando ferramentas voltadas para a proteção das 
obras com direitos autorais, incluindo uma tecnologia que impede os vídeos de serem jogados na 
internet novamente, quando estes forem removidos. Ela também está limitando os vídeos a dez 
minutos para acabar com a disponibilização de filmes e programas de TV inteiros. "Queremos ser 



um destino que promova o entretenimento oferecido por esses caras", diz Hurley, o diretor-
executivo do YouTube.  

Alguns grandes concorrentes estão demonstrando interesse. Os marqueteiros da Nike usaram o 
site para veicular um comercial com o jogador de futebol Ronaldinho apresentando um novo par 
de chuteiras da Nike. A rede de TV por satélite BSkyB, que distribui "Os Simpsons", disponibilizou 
uma abertura do famoso desenho animado reproduzida por pessoas de verdade, para promover o 
desenho no Reino Unido. E a gravadora Matador Records está comercializando várias bandas no 
YouTube com conteúdos de vídeo especialmente criados e clips biográficos. "Nós amamos o 
Tube", diz Adam Farrell, diretor de marketing on-line da Matador. "Seus números são 
incontestáveis."  

Hurley, de 29 anos, e Chen, de 27 anos, sentem-se em casa em momentos de turbulência. Eles 
começaram no mundo dos negócios durante a bolha pontocom e o estouro que se seguiu. Eles 
estavam entre os 20 primeiros que tiveram contratos assinados com o PayPal, o serviço de 
pagamentos on-line, tendo se unido a ele no segundo semestre de 1999. Eles passaram a se 
conhecer bem durante os anos de vacas magras, tornando-se parte da fechada máfia do PayPal 
que continua unida até hoje. O dinheiro que eles receberam veio em parte de sua ligação com 
Roelof Botha, um sócio da Sequoia Capital que havia sido diretor financeiro do PayPal.  

Uma importante lição aprendida por Hurley e Chen nos dias do PayPal é a flexibilidade. Os 
fundadores do PayPal começaram fornecendo softwares de segurança para computadores de mão 
e depois tentaram várias outras áreas. Somente mais tarde eles tiveram a idéia de criar seu 
sistema on-line de pagamentos, um negócio que acabou sendo vendido para o eBay em 2002 por 
US$ 1,5 bilhão.  

Hurley sempre teve uma veia empresarial. Ele cresceu nos subúrbios de Filadélfia e quando tinha 
cinco anos tentou vender pinturas no jardim da frente de sua casa. Ele estudou design na Indiana 
University da Pennsylvania e acabou no PayPal depois de ler sobre ele na revista "Wired" e enviar 
um e-mail pedindo um emprego. Durante sua entrevista ele desenhou uma nova logomarca para 
o PayPal, que os executivos da companhias gostaram tanto a ponto de ela ser usada até hoje. Ele 
deixou a companhia depois que ela foi comprada pelo eBay, passando a trabalhar com algumas 
empresas como consultor de design.  

Chen, diretor de tecnologia do YouTube, é fanático por matemática e ciências desde o tempo de 
escola. Ele mergulhou na área de programação de computadores na Illinois Mathematics & 
Science Academy e foi estudar ciências da computação da Universidade de Illinois em Urbana-
Champaign. Quando estava no último semestre foi recrutado por Max Levchin, um dos fundadores 
do PayPal e ex-colega de classe. Chen ficou no PayPal até o começo do ano passado para ajudar 
na conclusão do processo de lançamento da companhia na China.  

Desde então, Chen e Hurley percorreram um longo caminho. Mesmo assim, eles ainda estão 
buscando o equilíbrio certo para transformar em lucros a popularidade súbita que ganharam. Se 
eles cederem muito às vontades de seus usuários, correm o risco de serem processados por 
violações de direitos autorais e perder o apoio das empresas de conteúdo. No entanto, se eles 
favorecerem demais as companhias de conteúdo, correm o risco de perder seus milhões de fãs. É 
um desafio que eles não podiam imaginar um ano atrás. "Começamos isso para resolver um 
problema pessoal", diz Hurley. "Agora, estamos criando uma nova maneira de alcançar o público 
numa era em que a grade de tempo tradicional da TV não existe mais."  

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 abr. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B2. 


