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Japoneses ganham apoio dos estúdios,
mas guerra pelo novo padrão de DVDs
ainda está longe de ter terminado
Sérgio Teixeira Jr.

V AI ACONTECER DE NOVO. O MUN-
do se prepara para uma nova
guerra de padrões tecnológicos.
As armas já foram desembai-

nhadas. e os dois adversários pela supre-
macia na nova geração dos DVDs estão
prontos para o combate. De um lado está
a Sony. dona do sistema Blu-ray, Do ou-
tro, a Toshiba, inventara do padrão HD-
DVD. Durante muito tempo se acreditou
que as lições da escolha entre os formatos
VHS e Betamax pelo padrão dos video-
cassetes fossem suficientes para levar a
uma solução negociada, mas as chances
de conciliação parecem cada vez mais dis-
tantes. Essa disputa bilionária envolve as
maiores empresas de entretenimento e tec-
nologia do planeta. Juramentos de lealda-
de foram rompidos, e posições de neutra-
lidade, desrespeitadas. Há até mesmo ver-
sões sobre um suposto bate-boca entre Bill
Gates, da Microsoft, e Howard Stringer,
da Sony. Os dois lados seguem numa cam-
panha agressiva de relações públicas e re-
crutamento de aliados para que suas in-
venções sejam adotadas pela indústria de
eletrônicos e pelos estúdios de cinema. A
Sony está em vantagem, mas até que sur-
ja um claro vencedor no confronto à vis-
ta — o que pode levar mais de dois anos
— os envolvidos só vão acumular prejuí-
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zos. Para os consumidores, restará apenas
escolher entre um dos sistemas. E torcer
para que ele seja o vitorioso.

As duas alternativas para o sucessor do
DVD usam um feixe de laser azul, mais
preciso, o que permite que os discos ar-
mazenem até dez vezes mais informações
que os DVDs atuais. Será possível colo-
car séries de TV inteiras em um único vo-
lume. Ou então lançar filmes em alta de-
finição. Com isso, os estúdios poderão ven-
der todos os seus extensos catálogos mais
uma vez. Além disso, o apelo da qualida-
de deve gerar uma nova onda de venda de
aparelhos de leitores e televisores com te-
las capazes de exibir imagens de qualida-
de superior. Para os donos dos formatos,
o que interessa são os royalties. Estima-se
que, para cada DVD player vendido, cer-
ca de 15 dólares sejam destinados ao cus-
to das patentes. No caso dos leitores para
computador, a taxa é estimada em 5 dóla-
res. Para os discos, o valor é de alguns cen-
tavos. Somando tudo, o padrão estabele-
cido vai representar algumas centenas de
milhões de dólares de receitas para os do-
nos da propriedade intelectual.

Derrotada nos videocassetes e na atual
geração de DVDs, desta vez a Sony está
na dianteira. Já há até representantes da
empresa comemorando a vitória. O Blu-
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ray é, segundo especialistas, tecnicamen-
te superior ao HD-DVD, da Toshiba —
como era o Betamax no passado. Mas de
nada adianta a proeza de engenharia se o
conteúdo dos discos não agradar aos con-
sumidores. A gigante japonesa conquis-
tou no mês passado o apoio da Warner e
da Paramount e, com isso, tem do seu la-
do seis dos sete grandes estúdios de Holly-
wood. Com exceção dos estúdios que per-
tencem à própria Sony, o apoio não é ex-
clusivo, mas já garante que o Blu-ray não
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corra o risco de naufragar por falta de
bons filmes, como aconteceu com o Be-
tamax, No hardware, a situação também
é confortável. Pesos pesados como Sharp,
Samsung e Panasonic, do lado dos ele-
trônicos, e Dell. HP e Apple, do lado dos
computadores, estão comprometidos com
os discos Blu-ray. "Depois de uma lon-
ga e tediosa espera, agora está claro pa-
ra nós que o Blu-ray será o vencedor", es-
creveu o analista Ted Schadler, da Forres-
ter Research, uma das principais empre-

sas de pesquisa de mercado de tecnologia.
A Toshiba ainda não está disposta a

admitir a derrota. Seu padrão HD-DVD
ganhou dois aliados importantes de últi-
ma hora: Intel e Microsoft. Bill Gates ha-
via se comprometido a manter a neutra-
lidade na disputa entre os dois padrões,
mas mudou de posição recentemente. Um
dos motivos declarados foi a decisão do
consórcio Blu-ray de impedir que o con-
teúdo dos DVDs seja transferido para
computadores. A medida antipirataria
agradou aos estúdios, mas irritou os dois
maiores atores da indústria da computa-
ção. Intel e Microsoft temem que os PCs
fiquem em segundo plano no entreteni-
mento digital. Gates afirmou também que

o disco Blu-ray vai custar caro demais.
A Dell, um dos maiores aliados, reagiu
quase instantaneamente. "Não vemos uma
diferença de custo significativa, e enten-
demos alguma coisa de produção em es-
cala", disse Míchael Dell. o maior ven-
dedor de PCs do mundo.

Existe, porém, outra razão que teria mo-
tivado o desentendimento entre Gates e
Stringer, da Sony, segundo noticiou a re-
vista americana Business Week. Por ques-
tões de custos e para chegar antes ao mer-
cado, o console de games Xbox 360, re-
cém-lançado pela Microsoft, ainda não
oferece a próxima geração de DVDs. Já o
PlayStation 3, da Sony, previsto para o pri-
meiro semestre de 2006, usará discos Blu-
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vídeo

Novo PlayStation: peça-chave na disputa

ray e servirá também como reprodutor de
filmes. O impacto disso é duplo. Em pri-
meiro lugar, significa uma potencial van-
tagem técnica da Sony no mercado de ga-
mes, crucial para a Microsoft. Em segun-
do, garante uma importante distribuição
inicial de equipamentos compatíveis com
o Blu-ray. Os primeiros aparelhos de DVD
da próxima geração devem custar em tor-
no de l 000 dólares, mas os videogames,
graças a pesados subsídios, podem custar
até um terço disso.

A Toshiba planejava lançar aparelhos
de HD-DVD antes do Natal deste ano, mas
os planos foram adiados para o começo
de 2006. Na mesma época devem apare-
cer os primeiros reprodutores de Blu-ray.
Recentemente, a Sony anunciou o primei-
ro filme convertido para o novo sistema.
As Panteras 2. "A batalha entre Betamax
e VHS deixou uma geração de consumi-
dores com medo de uma guerra de forma-
tos", diz o relatório da Forrester Research.
"Portanto, até que surja um claro vence-
dor, só os mais corajosos amantes do ci-
nema vão investir em equipamentos de al-
ta definição." Há outro fator fundamental,
que nenhum dos envolvidos ousa pronun-
ciar, mas pode ser mais revolucionário que
qualquer novo formato. Trata-se da entre-
ga de conteúdo pela internet. Com a dis-
seminação de conexões de banda larga, os
consumidores cada vez mais comprarão
downloads, não discos. Se a definição de-
morar muito, podemos assistir a uma guer-
ra por uma causa perdida.
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