
Futuro dos aparelhos passa pela web 
 
Há quem diga que os equipamentos de Blu-ray já nasceram com seus dias contados. Isso 
porque, com a tendência de as pessoas verem e baixarem cada vez mais filmes pela internet, 
não haverá mais necessidade de se comprar ou alugar um título. 
 
Para Henrique de Freitas, gerente de vendas e marketing de produtos da Samsung, essa tese 
está carregada de uma dose de exagero. "A internet é extremamente importante e estamos 
acompanhando isso, mas até aí dizer que as pessoas assistirão filmes em alta resolução pela 
rede é exercício de futurologia", comenta. "Hoje a nossa preocupação no Brasil é ter uma 
internet que apenas funcione. Há um longo caminho para o Blu-ray, sem dúvida." 
 
Para Fernando Schneider, gerente de marketing da linha Bravia Theater da Sony, o Blu-ray só 
atingirá seu pico de vendas em 2013. Nas contas da empresa, isso significa que a tecnologia 
terá uma massificação mais rápida que o DVD no mercado brasileiro. "Se ele seguisse o 
mesmo ritmo de adoção do DVD, esse pico só aconteceria dois anos depois, em 2015", diz. 
Quando chegou ao seu auge de vendas, em 2006, um aparelho de DVD custava em torno de 
R$ 199. 
 
Seja qual for o futuro do Blu-ray, o fato é que os fabricantes já estão flertando com a internet. 
Além do acesso a conteúdos interativos de filmes armazenados na web, os equipamentos já 
chegam ao usuário com acesso a alguns sites da rede. "Nosso aparelho atual já tem acesso ao 
YouTube, por exemplo. O usuário pode navegar e assistir todo o conteúdo do site pela TV com 
o uso do controle remoto", diz Alessandro Batista, analista de produtos da Panasonic. 
 
A Samsung já vende equipamentos no país em que o usuário pode conectar seu aparelho à 
web por meio de rede sem fio. Outras novidades estão por vir. Nos EUA, a LG Electronics 
oferece um equipamento de Blu-ray em que o usuário pode baixar - em alta ou baixa 
resolução - filmes oferecidos pela locadora Netflix. No Brasil, a empresa também tem acordo 
com o Google para que seu produto vendido no país também tenha acesso ao YouTube. 
 
"Não é por acaso que toda a indústria está investindo em Blu-ray. Não entramos nisso só por 
uma aventura", comenta Henrique de Freitas, da Samsung. "Não há outro padrão e o 
mercado, as locadoras e os usuários já estão percebendo que essa é uma tecnologia que veio 
para ficar." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


