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O YouTube está em conversações com importantes estúdios de cinema sobre a criação de um 
serviço de aluguel de filmes que seriam distribuidos por "streaming" - acesso ao conteúdo pelo 
usuário sem a necessidade de baixar um arquivo - em seu site, segundo informaram fontes 
próximas às negociações. 
 
A iniciativa colocaria o Google, proprietário do YouTube, em condições de competir 
diretamente com uma série de outras companhias que disponibilizam filmes na internet como 
Amazon, Apple, Blockbuster, Hulu, Netflix, Microsoft, que com seu console de videogame Xbox 
permite que o usuário acesse à web, e Sony, com o console PlayStation 3. 
 
As tarifas cobradas pelo serviço de aluguel poderão proporcionar à subsidiária do Google, que 
hoje opera no vermelho e atualmente depende de receitas publicitárias, um importante novo 
fluxo de receitas. 
 
O YouTube está em discussões com a Lions Gate Entertainment, a Sony Pictures e a Warner 
Brothers sobre a inclusão de alguns de seus novos títulos no site, segundo pessoas próximas 
às conversações, segundo informação divulgada pelo site do jornal "The Wall Street Journal". 
 
Conteúdo de longa-metragens já podem ser encontrados no YouTube, mas m geral, são títulos 
de catálogos mais antigos. 
 
Acredita-se que a estrutura de preços em discussão na companhia deve seguir o mesmo 
modelo usado para alugar filmes no iTunes, embora esse serviço da Apple consista em baixar 
arquivos de conteúdo e não em assistir o filme pelo acesso direto ao site. A Apple cobra cerca 
de US$ 3,99 por filme. 
 
Chris Dale, um porta-voz do YouTube, informou que a companhia de internet não comenta 
rumores ou especulações, mas acrescentou: "esperamos expandir nosso excelente 
relacionamento com estúdios cinematográficos e ampliar o catálogo de vídeos que oferecemos 
à nossa comunidade de usuários". 
 
A Sony e a Warner Brothers recusaram-se a comentar o assunto, ao passo que a Lions Gate 
não retornou telefonemas da reportagem para falar sobre o tema. 
 
No mês passado, o Google deu passos no sentido de ampliar a capacidade do YouTube de 
disponibilizar vídeos, ao adquirir a On2, uma companhia que desenvolveu uma sofisticada 
tecnologia de compressão de vídeos, por US$ 106,5 milhões. 
 
O YouTube oferece fundamentalmente vídeos de curta duração, colocados em seu site por 
usuários, e que são frequentemente sujeitos a demora devido à necessidade de se carregar 
trechos antes de iniciar ou seguir com a exibição do conteúdo. 
 
Os estúdios de cinema provavelmente ficarão preocupados com a capacidade do YouTube de 
disponibilizar conteúdo de filmes de longa-metragem em qualidade aceitável sem interrupções, 
pelo fato de ele já oferecer vídeo em alta definição. 
 
A tentativa anterior do Google de criar um serviço de vídeo que cobrava por downloads e 
aluguel foi abandonada. 
 
Executivos do Google disseram em julho que o YouTube estava finalmente a caminho de sair 
do vermelho, depois de grandes prejuízos desde sua aquisição por US$ 1,65 bilhão em outubro 
de 2006. 
 
A reversão do quadro está sendo impulsionada por receitas de publicidade com banners na 
página inicial do site e por outros recursos, como o que exibe um anúncio antes de o usuário 
assistir a um vídeo. "Fizemos reavaliações de nosso modelo de negócios e algo fundamental foi 



mudado", disse Eric Schmidt, executivo-chefe Google, em entrevista ao Financial Times. "Isso 
é novo, mesmo em comparação com três meses atrás", acrescentou. 
 
O Hulu, pertencente à News Corp., Walt Disney e NBC Universal, foi pioneiro em atrair 
conteúdo em vídeo de alta qualidade para o mundo on-line - tornando disponível, via 
streaming, o conteúdo integral de programas de TV e filmes mais antigos. Já há algum tempo, 
o Google vem tentando ampliar os atrativos do YouTube não se limitando a exibir vídeos 
gerados por usuários.  
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