
Disney quer entregar filmes digitais em casa 
 
A Walt Disney planeja iniciar ainda este ano os testes do seu novo sistema digital de distribuição 
doméstica de vídeo, que tem grandes chances de ultrapassar a concorrência do aluguel 
convencional de vídeos, diminuir a pirataria de filmes e gerar lucros substanciais aos acionistas da 
empresa.  
 
O anúncio feito nesta semana por Michael Eisner, presidente do conselho e Chief Executive Officer 
(CEO) da Disney, confirma a estratégia da empresa de entregar tecnologia digital na casa dos 
usuários, iniciativa que foi vista por Hollywood mais como uma ameaça do que como 
oportunidade. A ação também vai contra o modelo de negócios da Movielink, serviço Web 
desenvolvido por outros cinco grandes estúdios de cinema, que permite aos usuários fazer o 
download e assistir os filmes em seus PCs.  
 
Segundo o site MSNBC.com, o serviço da Disney, chamado Movie Beam, utilizará o espectro aéreo 
digital de transmissão utilizado pela rede ABC para carregar até dez filmes por semana nas 
caixinhas conversoras (set-top-boxes), que ficarão nas casas dos usuários. O Movie Beam será 
testado no segundo semestre em Salt Lake City e em outras duas cidades.  
 
Na visão de Eisner, se a empresa não fornecer esse tipo de serviço rapidamente, os piratas o 
farão. Ele acredita que a nova tecnologia promoverá uma mudança similar à promovida pelo 
advento do videocassete.  
 
Desde então, o crescimento explosivo do DVD – que muitos estúdios aceitaram com relutância – 
ajudou a dissipar um pouco a fobia de Hollywood por novas tecnologias, como aconteceu com a 
introdução da trilha sonora, da TV a cores e do videocassete.  
 
O executivo afirmou ainda que a empresa tem consciência dos perigos da pirataria no ambiente 
digital, mas que isso não interromperá as inovações na produção e na distribuição de filmes.  
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