
''Vídeo de alta definição é uma revolução'' 
Renato Cruz 
 
Presidente mundial da Paramount Home Vídeo afirma que downloads legais são a arma contra 
a pirataria 
 
Existem dois formatos de distribuição de vídeo que crescem rapidamente, e se preparam para 
aposentar o DVD: o Blu-ray (que armazena filmes em alta definição) e o download via 
internet. Há quem diga que o download pode se desenvolver mais rápido que o Blu-ray. Mas 
essa não é a visão de Dennis Maguire, presidente da Paramount Home Entertainment 
International, que visitou o Brasil esta semana. 
 
"Os arquivos em alta definição são bastante grandes para serem baixados via internet", disse 
Maguire. "A mídia física não vai desaparecer. As pessoas gostam da experiência social de 
comprar, de tocar e sentir os produtos." O Homem de Ferro, lançado pelo estúdio, vendeu 260 
mil cópias em Blu-ray nos Estados Unidos no primeiro dia de comercialização, um recorde para 
o formato. Na primeira semana, foram vendidos mais de 500 mil unidades. 
 
"O vídeo de alta definição está crescendo em uma velocidade incrível", disse. "Os televisores 
de telas grandes, com alta definição, são uma revolução, e não uma evolução. A geração 
anterior de televisores durou de 20 a 30 anos e precisamos substituí-la. Essas novas TVs de 
alta definição cabem melhor nas salas e oferecem uma imagem melhor. Acredito que o Blu-ray 
é uma evolução natural." 
 
Com a perspectiva de desaceleração econômica mundial, cresce a importância de um mercado 
como o Brasil. "O País é importante, principalmente, e em primeiro lugar, pelo número de 
pessoas que vivem aqui", afirmou o executivo. "Em segundo lugar, é importante porque, nos 
mercados estabelecidos, temos menos capacidade de crescer, e mercados como o Brasil, a 
Rússia e a China se tornam muito importantes para nós continuarmos a avançar." 
 
O Brasil representa entre 7% a 8% do faturamento mundial da Paramount. O mercado de 
vídeo no País deve movimentar cerca de US$ 700 milhões este ano. As vendas de discos para 
locação estão caindo, mas as vendas no varejo sobem. 
 
A pirataria é uma ameaça à indústria no País, principalmente sob a forma de comercialização 
de DVDs ilegais. "A última informação que tive era de que a pirataria estava em 50% ou 60% 
das vendas totais", afirmou Maguire. "É considerável. Nos EUA, está abaixo de 10%. Mas não é 
tão ruim quanto o México ou a China, onde está em 80% ou 85%." Segundo o executivo, a 
solução é melhorar a distribuição e o preço. Para ele, a internet pode ser uma aliada nesse 
processo. "A Paramount está muito animada com a tecnologia", explicou. "A tecnologia vai nos 
permitir melhor distribuição ao redor do mundo, com preços mais eficientes."  
 
INTERNET 
 
A indústria da música encontra-se em um declínio que começou há dez anos, com a chegada 
dos sistemas de trocas de arquivos pela internet. Pelo discurso de Maguire, a indústria do 
vídeo teve a oportunidade de aprender com aquela experiência.  
 
"Os arquivos digitais de música são muito menores e podem ser transmitidos pelas linhas 
telefônicas de uma forma mais rápida", disse. "Somos beneficiados por termos arquivos 
maiores. Se os arquivos fossem menores, estaríamos no mesmo barco hoje." 
 
Mas, com a evolução da banda larga, essa vantagem tende a desaparecer. A solução, segundo 
Maguire, é oferecer conteúdo legítimo pela web. "Estamos continuamente oferecendo aos 
consumidores um acesso melhor aos nossos filmes, legalmente e com preços melhores. 
Devemos abraçar a tecnologia, não correr dela. Oferecendo escolha, os consumidores farão a 
escolha certa. Se não oferecermos alternativa, eles vão conseguir nosso produto de graça." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 out. 2008, Economia & Negócios, p. B15. 


