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Algumas das maiores empresas ligadas ao formato Blu-ray para filmes em alta definição 
resolveram garantir a aposta na nova tecnologia com o lançamento de aparelhos que também 
reproduzem vídeos da internet, uma área que tem obtido um progresso surpreendente no 
mercado de entretenimento caseiro nos Estados Unidos. 
 
Os varejistas e fabricantes de eletrônicos, como a Best Buy Co., a Samsung Electronics 
America Inc. e a LG Electronics USA Inc., estão vendendo aparelhos Blu-ray que podem tocar 
filmes de locadores online, numa alternativa aos serviços de pay per view oferecidos pelas 
operadoras americanas de TV a cabo. 
 
Os aparelhos híbridos podem acessar um acervo crescente de filmes e programas de televisão 
oferecidos por sites como Amazon.com Inc., que aluga alguns filmes por meros US$ 0,99, e 
Netflix Inc., que permite transmissão ilimitada de certos filmes via internet por US$ 8,99 por 
mês. 
 
Os sócios do formato Blu-ray lutaram uma batalha cara e sangrenta contra outros formatos há 
alguns anos. Agora, para recuperar tanto investimento, começaram a incorporar um recurso, o 
vídeo na internet, que ameaça tornar os próprios aparelhos irrelevantes no futuro, mas 
também permite que os vendam como máquinas multiuso. 
 
A Best Buy, maior varejista de eletrônicos dos EUA, anunciou recentemente uma parceria com 
a locadora de filmes Netflix para oferecer vídeo pela internet através de sua marca própria de 
aparelhos Insignia, e baixou o preço de um modelo antigo dessa marca em US$ 50, para US$ 
99, prometendo também que logo disponibilizará uma atualização de software que permitirá 
ao aparelho acessar o acervo online do Netflix. 
 
As vendas de filmes em disco caíram 13,8% no terceiro trimestre deste ano nos EUA, ao 
mesmo tempo em que métodos de distribuição digital como a internet e os serviços de pay per 
view subiram 18%, segundo a Digital Entertainment Group, uma associação do setor. As 
vendas de discos Blu-ray já subiram 80% este ano, segundo a Nielsen Co., mas continuam a 
representar uma parcela pequena das vendas totais de discos digitais. 
 
A Sony Corp., que encabeçou a ofensiva do Blu-ray e licencia a tecnologia, insiste que as 
pessoas não abandonarão o formato. "Os serviços de transmissão pela internet são apenas 
extras", diz Lexine Wong, diretora de marketing mundial da Sony Pictures Home 
Entertainment. Clientes de serviços como esses "não podem adicionar o filme que assistiram 
(pela internet) à coleção", afirma. 
 
"O cavalo já disparou pela pista e não tem como voltar atrás. As pessoas querem aparelhos 
com acesso à internet", diz Reid Sullivan, diretor da Samsung Electronics America, que 
também fabrica aparelhos de Blu-ray que recebem filmes pela internet. "Podemos atualizar o 
software dos aparelhos para oferecer mais conteúdo ou novos serviços." 
 
Mike Vitelli, diretor de compras da Best Buy, diz que os aparelhos híbridos estão se 
popularizando porque os clientes preferem o conforto de pedir um filme pela internet 
instantaneamente, mesmo se a qualidade de imagem for inferior à do Blu-ray. 
 
Cerca de 80% dos aparelhos de Blu-ray vendidos atualmente já vêm com conexão à internet. 
Esse recurso barateia a adaptação desses aparelhos a softwares de transmissão de vídeo pela 
internet. 
 
"Será uma categoria maior, certamente", diz Vitelli. "Não é algo que aumenta o preço, e os 
benefícios do recurso são enormes." 
 



Desde que o Blu-ray conquistou o apoio dos estúdios de Hollywood, ano passado, derrotando a 
tecnologia rival HD-DVD, os fabricantes de eletrônicos já previram que o formato Blu-ray, com 
imagens mais vivas e nítidas, em algum momento suplantaria o velho DVD. 
 
Mas os filmes baixados ou transmitidos pela internet estão emergindo mais rapidamente do 
que a indústria esperava. Até 2008, os fabricantes antecipavam que demoraria anos até que 
surgissem alternativas de porte ao aluguel ou compra de filmes em alta definição nos discos 
Blu-ray. 
 
Os varejistas e fabricantes de eletrônicos estão lutando para convencer pessoas amedrontadas 
pela recessão a trocar seus aparelhos para o formato Blu-ray, antes que a tendência da 
internet ganhe ainda mais força. Analistas preveem que as versões de marcas mais conhecidas 
desses aparelhos híbridos serão vendidas por US$ 150 a partir do fim deste mês nos EUA. 
 
A Netflix informou que espera conquistar mais assinantes no quarto trimestre, em parte por 
causa do crescimento desses aparelhos híbridos, que por sua vez incentivam a expansão de 
sua base de potenciais clientes. 
 
Os resultados do terceiro trimestre da Netflix foram impulsionados por um acordo com a 
Microsoft Corp. que permite assistir, com o videogame Xbox 360, a filmes transmitidos pela 
internet. A Netflix informou que prevê conquistar até 1,2 milhão de assinantes no quarto 
trimestre, graças a uma parceria semelhante com a Sony em seu console PlayStation 3. 
 
"A transmissão pela internet oferece acesso fácil para uma variedade ampla de conteúdo, mas 
você perde a qualidade da imagem", diz Andy Parsons, diretor de planejamento de novos 
produtos da Pioneer Electronics USA Inc. Parsons, que também preside o comitê de promoção 
da Associação Disco Blu-Ray, acrescentou que "em algum momento haverá uma transição para 
um mundo completamente online, mas ainda vai demorar" 
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