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Objetivo da companhia é atrair mais usuários e anunciantes. 
 
O Google, que opera a ferramenta de busca mais utilizada da internet, começou a oferecer 
programas de TV e filmes online gratuitamente para atrair mais usuários e os anunciantes que 
visam atingi-los com suas mensagens. Os vídeos, entre os quais estão episódios do programa 
"The Charlie Rose Show" e filmes como "Billy the Kid", são patrocinados por anunciantes, 
informou ontem em seu site a empresa, sediada em Mountain View, no Estado americano da 
Califórnia.  
 
Os vídeos disponibilizados hoje pelo Google costumam ser vendidos por até US$ 14,99, informou 
a empresa. O Google começou a comercializar programas de TV online em janeiro passado, pelos 
quais cobrava de seus usuários uma taxa por episódio. Os vídeos gratuitos serão exibidos ao lado 
de pequenos anúncios de texto e do logotipo dos anunciantes. Entre os patrocinadores iniciais dos 
programas estão a fabricante de computadores Hewlett-Packard e o site da vídeolocadora online 
Netflix. Os usuários também poderão clicar nos anúncios de texto para visualizar anúncios em 
vídeo dos patrocinadores.  
 
"A iniciativa do Google mostra que estamos no meio de uma clara migração para serviços 
vinculados a vídeos na Web", disse Jankees Ruizeveld, que auxilia na administração do 
equivalente a US$ 2,2 bilhões em ações na Optimix Vermogensbeheer NV em Amsterdã, na 
Holanda, entre as quais ações da Google. "Os serviços de vídeo na Web se tornarão cada vez mais 
importantes, o que significa que mais capacidade de infra-estrutura se faz necessária e, como 
resultado, grandes investimentos também serão necessários." 
 
As ações do Google subiram US$ 2,80, passando a valer US$ 402,75 no início do pregão Nasdaq. 
Os papéis haviam recuado 3,6% este ano antes do dia de ontem. Nesse teste, a empresa só 
disponibilizará alguns de seus vídeos gratuitamente. Programas como "Survivor", da CBS, 
continuarão sendo vendidos a US$ 1,99 por episódio. Os vídeos produzidos por usuários 
continuarão sendo acessados gratuitamente e não serão exibidos ao lado de anúncios, disse o 
Google. 
 
Empresa pode estar iniciando nova forma de concorrência 
 
"Sempre estamos buscando maneiras de exibir anúncios envolventes e destinados a públicos 
específicos e acreditamos que o Google Video é uma extensão natural desse esforço continuado", 
disse a empresa em comunicado divulgado por e-mail. Disponibilizar programas de TV 
gratuitamente pode estimular o surgimento novas formas de concorrência para a loja virtual 
iTunes Music Store, da Apple Computer, que começou a comercializar vídeos online em outubro 
passado. A Apple cobra US$ 1,99 por episódio de programas como "Desperate Housewives" 
produzido pela ABC, divisão da Walt Disney.  
 
A Apple, sediada em Cupertino, no Estado americano da Califórnia, disse em abril que mais de 15 
milhões de vídeos, ao preço unitário de US$ 1,99, foram comercializados desde que a empresa 
lançou esse tipo de conteúdo, em outubro passado. A iniciativa do Google, divulgada ontem pelo 
jornal Wall Street Journal, ressalta como empresas de mídia estão tentando desenvolver modelos 
de negócios viáveis para vender conteúdos em vídeo online.  
 
Em abril passado, a Disney, a segunda maior empresa de mídia dos Estados Unidos, anunciou um 
teste para disponibilizar gratuitamente online programas do horário nobre da rede ABC. Os 
programas são patrocinados por anúncios que os usuários não podem pular. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 e 25 jun. 2006, Tecnologia & Saúde, p. 
A-12. 


