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Nos últimos dez anos, grandes
empresas de mídia e tecnologia
tentaram estabelecer serviços de
vídeo pela internet para o grande
público. Alguém finalmente con-
seguiu: uma empresa que poucos
conheciam dez meses atrás, com
35 funcionários e cuja sede fica
em cima de uma pizzaria. 

Todos os dias, mais de 70
milhões de vídeos são assistidos
no site da YouTube Inc. Eles
vão desde clipes de malabaris-
tas e aspirantes a músicos a
episódios antigos do Pernalonga
e melhores momentos da Copa
do Mundo gravados pela TV. Os
usuários publicam mais de
60.000 vídeos diariamente, com
um limite de dez minutos para a
maioria dos clipes.

A grande pergunta agora é:
será que o YouTube consegue
transformar seu bazar de
videoclipes numa empresa
duradoura? 

Um passo nessa direção foi
dado esta semana, quando o site
recebeu um importante aval de
uma das maiores redes de televi-
são dos Estados Unidos, a NBC
Universal, da General Electric
Co. A NBC anunciou que vai colo-
car no YouTube cenas e material
promocional de alguns de seus
programas de maior audiência.
A NBC também vai comprar
anúncios no site e promover o
YouTube com menções na televi-

são. Essa é uma mudança de ati-
tude da rede, que antes havia
exigido que o YouTube retirasse
clipes de sua programação. 

O YouTube é um clássico
conto “da garagem para a gló-
ria” do Vale do Silício. Dois ami-
gos, Chad Hurley e Steve Chen,
começaram uma empresa numa
garagem para resolver uma
questão que eles estavam
enfrentando pessoalmente:
como trocar vídeos online. Eles
estouraram o limite do cartão de
crédito de Chen com as despesas
iniciais antes que um investidor
com visão os bancasse. Daí,
ergueram uma enorme base de
usuários debaixo dos narizes de
empresas mais ricas, mais
conhecidas e com folhas de
pagamentos bem mais gordas. A
jovem empresa se projetou como
a líder em seu segmento.

Mas, para cada Apple
Computer Inc. ou Google Inc., a
história do Vale do Silício está
cheia de empresas novatas de
sucesso que ganharam seus 15
minutos de fama mas não con-
seguiram sustentar seu breve
sucesso. Diretores da YouTube
agora estão avidamente plane-
jando estratégias e fazendo
negócios para sustentar sua
curva ascendente. 

O diretor-presidente de 29
anos, Hurley, e Chen, o diretor
de tecnologia de 27 anos, enxer-
gam dois grandes desafios. O
primeiro é descobrir como

ganhar dinheiro. O segundo é
lidar com detentores de direitos
autorais temerosos de que mui-
tos de seus clipes de TV, cinema
e música fiquem disponíveis no
YouTube sem permissão. 

Hurley e Chen, que trabalha-
ram juntos na unidade de paga-
mento eletrônico PayPal, da
eBay Inc., estão tentando resol-

ver as duas ameaças a sua sus-
tentabilidade com um único
golpe. Eles estão discretamente
montando um sistema de anún-
cios online, com ambições na
escala do Google, que pretendem
usar para atrair grandes proprie-
tários de conteúdo a colocar seus
melhores vídeos no YouTube.
Quando o sistema for lançado
este ano, o YouTube vai dividir a
receita com os anúncios que vão
aparecer junto com alguns
vídeos com seus proprietários. A
ambição de Hurley e Chen é que
Hollywood passe a ver o YouTube
como uma maneira legítima de
distribuir conteúdo com compen-
sação em receita e promoção, do
mesmo jeito que a veiculação
com anúncios pela televisão. 

A trajetória atual do YouTube
deve transformá-lo num impor-
tante teste, não somente da
capacidade empresarial de seus
fundadores, mas da habilidade
das empresas do Vale do Silício e
das de Hollywood de encontrar
um meio-termo para a distribui-
ção via Web para o mercado de
massa. Ao mesmo tempo, os
anúncios e associações com
grandes empresas de mídia
aumentam o desafio da empre-
sa novata de preservar a delica-
da química que atrai usuários
às vezes inconstantes ao
YouTube, em vez de serviços
rivais. Em alguns precedentes,
a comercialização aberta afas-
tou usuários dos sites.

Quanto tempo dura o sucesso do YouTube?
Site para trocas de vídeos alcança popularidade e lucros, que ele terá de perpetuar
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FORD, GM E
CHRYSLER anuncia-

ram que querem dobrar a
produção de veículos bicom-
bustíveis até 2010. Em carta
ao Congresso americano, a
GM e a Chrysler pediram
mais incentivo para a pro-
dução e uso do álcool como
combustível. (Leia mais
sobre a Ford ao lado.)

* * *

n A Honda escolheu o
Estado americano de
Indiana para construir sua
sexta fábrica na América
do Norte. A montadora
japonesa disse que a fábri-
ca vai custar US$ 550
milhões, deve começar a
operar em 2008 e chegará a
ter capacidade para fazer
200.000 veículos por ano.

* * *

n A Robert Bosch, grupo
industrial e fabricante de
autopeças da Alemanha,
assinou acordo para com-
prar a americana Telex
Communications por US$
420 milhões.

* * *

n A Eli Lilly, fabricante de
remédios dos EUA, disse
que vai fechar três fábricas
e eliminar 900 empregos na
Europa devido às crescen-
tes dificuldades no merca-
do farmacêutico global. 

n A EMI e a Warner Music
confirmaram ontem que
têm feito ofertas mútuas de
compra desde que a britâ-
nica EMI ofereceu US$ 4,2
bilhões pela americana há
quase dois meses. A pro-
posta mais recente foi feita
terça-feira: a Warner ofe-
receu US$ 4,6 bilhões pela
EMI, mas foi recusada.

* * *

n A BP está sendo acusa-
da por investigadores dos
EUA de ter manipulado ile-
galmente o mercado ame-
ricano de gás propano em
2004 e provocado alta de
50% no preço, o que teria
prejudicado 7 milhões de
lares que dependiam do
gás para cozinha e aqueci-
mento. Um porta-voz da
petrolífera britânica disse
que “não ocorreu manipu-
lação do mercado”.

* * *

n Noël Forgeard, co-dire-
tor-presidente da EADS,
controladora da Airbus,
disse ao Parlamento fran-
cês que não há chance de
ele renunciar, segundo par-
ticipantes do encontro. Mas
o futuro do seu mandato,
que será definido pelos acio-
nistas, continua sob amea-
ça diante de uma série de
problemas na Airbus.

I NTERNAC IONAL

OCAF, banco de desen-
volvimento da região

andina, aprovou US$ 850
milhões em empréstimos
para apoiar projetos habi-
tacionais e de transporte
do governo da Venezuela e
para garantir emissões de
dívida da companhia ener-
gética local EDC.

* * *

■ O consórcio de petrolífe-
ras que explora o campo
de gás natural Bloco 56, no
sudeste do Peru, espera
investir pelo menos US$
800 milhões no projeto nos
próximos cinco anos,
disse um diretor da argen-
tina Pluspetrol, operadora
do bloco. Envie seus comentários a: 

americas@wsj.com

■ O congresso do Peru
aprovou um acordo de livre
comércio com os EUA, que
agora precisa passar pelas
autoridades americanas.

* * *

■ As estatais PDVSA, da
Venezuela, e YPFB, da Bolí-
via, podem associar-se para
explorar gás na Bolívia,
disse o ministro boliviano
de Energia, Andrés Soliz.

* * *

■ A Codelco, do Chile,
disse que a oferta de ele-
tricidade no norte do país
ficará apertada no futuro,
o que a levará a buscar
novas fontes de energia.
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Audiência na Web

Fonte: NetRatings Inc.
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Um vídeo no YouTube, acima, 
visto mais de 1 milhão de vezes 
desde 1o de junho.

A audiência do YouTube comparada 
à de outros grandes sites de vídeo,
em milhões:

YouTube

Confirmado ontem pelo Senado,
Henry M. “Hank” Paulson Jr. vai assu-
mir o Tesouro dos Estados Unidos — o
equivalente no Brasil ao Ministério da
Fazenda — sob grandes expectativas.

Ele traz consigo um currículo notá-
vel. Mas currículos não são tudo. A
despeito de uma combinação perfeita
de experiência no governo e na iniciati-
va privada, e antigos
laços com o vice-presi-
dente americano, Dick
Cheney, Paul O’Neill,
o antecessor do atual
secretário do Tesouro,
John Snow, foi consu-
mido por uma perso-
nalidade abrasiva e
um controle firme pela Casa Branca da
política econômica. Paulson acredita
que consegue fazer melhor, e também
acredita que tem a promessa de que
terá mais poder do que John Snow, que
virou um garoto-propaganda de uma
política econômica feita por outros. 

Paulson, que liderava a Goldman
Sachs, entende muito de como tocar
um banco de investimento, afastar um

presidente da Bolsa de Nova York (a
Goldman fez parte do grupo de pressão
pela saída de Dick Grasso), fazer negó-
cios na China e observar pássaros.
Mas como disse o senador Kent
Conrad, do Partido Democrata, na
audiência de confirmação de Paulson
esta semana: “O problema (...) quando
você chega nesta cidade com uma boa

reputação é mantê-la.”
Dada a erosão do

poder do Tesouro, o
partidarismo que impe-
de acordos, e o tique do
relógio do mandato de
Bush, Paulson enfrenta
(pelo menos) três gran-
des questões. 

Será que ele consegue enquadrar o
déficit?

O presidente dos EUA, George W.
Bush, corre o risco de deixar a saúde
fiscal de longo prazo do governo pior
do que encontrou, como resultado de
uma insistência na redução de impos-
tos, uma expansão do programa de
assistência médica para os aposenta-
dos, uma incapacidade de limitar os

gastos com benefícios sociais e uma
disparada dos gastos militares pós-11
de setembro. Paulson sabe disso.

Para ele realizar alguma coisa, pre-
cisa persuadir o presidente de que uma
estratégia de (a) pressionar Bush a tor-
nar os cortes de impostos permanentes
e (b) atacar os gastos anuais preesta-
belecidos afora os das áreas militar e
de inteligência não vai alcançar o obje-
tivo desejado. Paulson não desviou da
linha de Bush durante a audiência esta
semana. “Acho que seria um grande
erro elevar os impostos”, disse. 

Mas a realidade política é que, nos
EUA, um presidente republicano só
pode ter esperança de conter os gastos
previdenciários se conseguir o apoio de
alguns democratas. E a única maneira
de atrair democratas é colocar o assun-
to impostos na mesa. 

Será que ele consegue passar algu-
ma coisa pelo Congresso? 

Mesmo que Paulson tenha mais fle-
xibilidade para negociar do que seus
antecessores, há o Congresso america-
no. Os republicanos estão rebeldes; os
democratas, ansiosos para negar a

Bush qualquer vitória. 
Executivos de empresas que vira-

ram secretários do Tesouro ficam
geralmente assustados com as peculia-
ridades do Congresso. Paulson tem
poucos meses para conhecer o jogo. A
menos que ele consiga algo logo após as
eleições de novembro, as chances de
ter algum progresso num conserto de
longo prazo para o déficit são mínimas. 

Será que ele consegue encontrar as
palavras certas para amortecer a
queda do dólar?

Não está claro (para mim, pelo
menos) por que as palavras do secretá-
rio do Tesouro são tão importantes no
mercado de câmbio, mas elas são. Outro
veterano da Goldman Sachs que foi para
o Tesouro, Robert Rubin, mostrou como
se usa a retórica para afastar o dólar do
abismo, sem ao mesmo tempo aumentar
o ruído no mercado. “Eu precisava ser
consistente e altamente disciplinado
não somente no que dizia, mas precisa-
mente em como dizia”, escreveu Rubin
em suas memórias.

Ele repetiu a mesma pregação de
que “um dólar forte é do interesse

americano” tantas vezes que os opera-
dores de câmbio pararam de ligar —
até que um dia ele alterou o texto
(acrescentando “e temos tido um dólar
forte já faz algum tempo”) para enviar
um sinal de que o dólar estava ficando
forte demais.

Com tantos economistas esperando
uma fase de queda do dólar à medida
que a economia global se enfraquece,
Paulson vai precisar escolher sua pre-
gação com muito cuidado.

Os grandes desafios de Henry Paulson no Tesouro dos EUA
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THE WALL STREET JOURNAL

A Ford Motor Co. está enfrentando mais
dificuldade do que esperava somente
alguns meses atrás, e isso está pesando
sobre o abrangente plano de recuperação
“Way Forward” (Caminho à Frente) que a
montadora anunciou em janeiro, disse o
presidente da montadora, Bill Ford, ao
Wall Street Journal.

O golpe mais recente aconteceu ontem,
quando a Standard & Poor’s voltou a cortar
a classificação da dívida da Ford, que já
estava em território especulativo. A S&P
rebaixou a dívida em um ponto, de BB- para
B+, dizendo que o serviço de classificação
acredita que “2006 será mais difícil para a
Ford do que se esperava anteriormente”. O
corte acontece depois de um rebaixamento
anterior em janeiro, de dois pontos. 

Numa entrevista ontem pela manhã,
antes de o rebaixamento ter sido anunciado,
Ford negou que a Ford esteja correndo risco
de não conseguir pagar sua dívida ou de que
precise alertar seus funcionários ou seus
investidores de que uma concordata seja uma
ameaça, dizendo que “isso não é uma opção”. 

Ele também disse que a empresa de sua
família não tem nenhum interesse em
fechar seu capital, a despeito de notícias de
que sua empresa estudou fazê-lo, em meio à
queda de sua cotação e uma enxurrada de

aquisições nos Estados Unidos patrocinadas
por firmas de participações.

Mas desde que a Ford apresentou o plano
Caminho à Frente, as condições na indús-
tria automobilística americana ficaram
mais difíceis do que a empresa que tem
sede em Dearborn, Michigan, planejava,
reconheceu ele. As dificuldades contrastam
de certo modo com a rival General Motors

Corp., que enfrenta
declínios similares em
participação de merca-
do nos EUA e divulgou
um prejuízo de US$ 10,6
bilhões ano passado,
mas que desde então
teve algum progresso
em redução de custos. 

A ação da Ford caiu
2,8% ontem na Bolsa de
Nova York para US$
6,36, seu menor nível
em 12 meses. 

Ford disse que as vendas de caminhone-
tes e utilitários esportivos caíram mais rápi-
do do que a Ford esperava por causa de uma
recente alta no preço da gasolina nos
Estados Unidos. Isso prejudica a Ford por-
que caminhonetes e utilitários respondem
por mais de metade de suas vendas. Os pre-
ços dos metais, plásticos e outras matérias-
primas também subiram mais rápido, disse.

“Acho que tínhamos algumas premissas
bem conservadoras no plano Caminho à
Frente, só porque o mundo nunca avança do
jeito que você pensa que ele vai, e o mundo
ficou mais difícil”, disse Ford. 

Ford disse que o plano Caminho à Frente
está nos trilhos quanto a reduzir pessoal —
ele tem a expectativa de que 12.000 traba-
lhadores vão deixar a empresa este ano, em
grande parte por meio de demissões volun-
tárias —, mas está descarrilando quando se
trata do abandono pelo consumidor de utili-
tários como o Ford Explorer. A participação
de mercado da Ford caiu novamente este
ano, com as vendas de caminhonetes em
queda de quase 9% em relação ao mesmo
período um ano antes, a despeito de um
salto de 8% nas vendas de carros de passeio. 

O plano Caminho à Frente já previa uma
mudança no “mix” de vendas de caminho-
netes, utilitários e carros menores e mais
econômicos, mas a mudança está aconte-
cendo num ritmo mais rápido do que a
empresa previu, disse. 

“Se esse ritmo continuar, vai ser duro
para nós”, disse. 

As vendas dos carros mais vendidos e
mais lucrativos da Ford estão em queda. As
vendas do Explorer caíram 27% este ano.
Outros utilitários esportivos da Ford, como
o Ford Expedition ou o Lincoln Navigator,
caíram 30% e 12% respectivamente.

Bill Ford reconhece dificuldades mas
nega risco de concordata da montadora

Bill Ford
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