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Companhia manteve conversas anteriores também com outros estúdios, como Sony  
 
O Google está em negociação para licenciar direitos digitais para filmes do estúdio Miramax, 
segundo fontes que acompanham o assunto, num movimento que pode ajudar o YouTube - o 
site de vídeos da empresa de internet - a disputar audiência e publicidade com os negócios de 
vídeo on-line das companhias Netflix, Apple e Hulu. 
 
Um porta-voz do YouTube não quis comentar sobre as negociações com a Filmyard Holdings, 
que deve completar em algumas semanas a aquisição da Miramax, hoje pertencente à Disney, 
por US$ 660 milhões. Porém, disse que o Google está "sempre conversando com os estúdios 
sobre assuntos diferentes e a Disney continua um parceiro valioso do YouTube". 
 
Qualquer acordo do Google pelos direitos de alguns ou de todos os mais de 700 filmes da 
Miramax, como "Pulp Fiction" e "Sexo, Mentiras e Videotape", poderia dar um empurrão tanto 
ao serviço de aluguel do YouTube para novos títulos quanto à sua oferta gratuita, patrocinada 
por anúncios, de filmes mais antigos. Isso dependeria dos desejos do estúdio, disse outra 
fonte. As empresas dividiriam a receita em bases não reveladas. 
 
A obtenção dos direitos de filmes da Miramax também seria uma ajuda para o serviço Google 
TV, que permite às pessoas assistir em seus televisores a vídeos do YouTube e outros 
conteúdos. O Google TV, disponível em alguns novos televisores e por meio de um aparelho 
conectado às TVs, nos Estados Unidos, enfrentou contratempos com as principais redes de 
televisão americanas, que bloquearam a programação de seus sites no novo serviço. O Netflix, 
serviço de locadora on-line dos EUA, está disponível no Google TV. O jornal "New York Post" foi 
o primeiro a relatar as negociações.  
 
Neste ano, o YouTube passou a oferecer filmes mais novos para locação on-line, serviço similar 
ao oferecido pela Amazon.com e pela Apple. Mas, com a exceção de alguns filmes populares 
da Lions Gate Entertainment, como "Kick-Ass - Quebrando Tudo", por US$ 3,99, a seleção de 
títulos é limitada. 
 
Hollywood está ansiosa para distribuir mais filmes on-line - desde que seja possível cobrar 
tarifas que os estúdios considerem razoáveis. O YouTube já esteve em negociações anteriores 
para atrair estúdios de cinema e de televisão, como a Sony Pictures, da Sony e a Metro-
Goldwyn-Mayer (MGM), para o programa de locação de novos títulos, segundo fontes próximas 
das negociações. Alguns outros estúdios já deixaram longas-metragens disponíveis no 
YouTube gratuitamente e compartilharam receita publicitária com o Google, apesar de os 
títulos serem mais velhos e pouco conhecidos. 
 
Em julho, a Disney concordou em vender a Miramax para a Filmyard, um grupo de 
investimentos controlado pelo financista imobiliário Tom Barrack e pelo magnata da construção 
Ron Tutor. 
 
O YouTube cresceu rapidamente desde que foi comprado pelo Google, em 2006. O site tem 
cerca de 150 milhões de visitantes por mês apenas nos EUA, de acordo com a empresa de 
pesquisas comScore. O Google mudou as linhas do site, que se tornou um lugar mais atrativo 
para permitir que antigos conteúdos sejam vistos de graça.  
 
Executivos do Google declararam recentemente que o YouTube está prestes a se tornar um 
produto rentável, apesar dos elevados custos associados ao armazenamento e à distribuição 
de tantos conteúdos de vídeo em todo o mundo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 nov. 2010, Empresas, p. B4. 


