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A onda recente de filmes produzidos em 3D e o aumento da demanda pelos consumidores por 
esse tipo de produto deve contribuir para que o mercado de Blu-ray finalmente deslanche no 
país. Produzidos no Brasil desde 2008, os aparelhos com essa tecnologia concorrem com os já 
tradicionais equipamentos de DVD. Até o ano passado, porém, as vendas desses "tocadores" 
de Blu-ray eram dificultadas no país devido ao alto preço (a maioria dos modelos era 
importada) e pela oferta escassa de discos.  
 
Esses dois entraves, porém, parecem mais próximos de desaparecer. LG Eletronics, Philips, 
Panasonic e Sony iniciaram a produção dos aparelhos na Zona Franca de Manaus no fim do 
ano passado. Somadas à Samsung (que já produzia no país desde 2008), as empresas devem 
fabricar 390 mil unidades já neste ano. O efeito da substituição de itens importados pela 
produção nacional já pode ser percebida nas gôndolas do varejo. Há 12 meses, os aparelhos 
de Blu-ray não saíam por menos de R$ 1,2 mil; hoje, esses produtos são encontrados com 
preços a partir de R$ 600.  
 
"A produção vai aumentar gradativamente, de acordo com o crescimento da demanda, e a 
tendência é de que haja aparelhos cada vez mais baratos", observa o gerente de produto 
digital áudio e vídeo da LG, Rafael Gris. A empresa estima que as vendas no mercado 
brasileiro vão chegar a 226 mil unidades neste ano. 
 
Além do fator preço, outro elemento que deve colaborar para as vendas é o aumento da oferta 
de filmes em discos em Blu-ray. O diretor da divisão de eletrônicos de consumo da Samsung, 
Mário Portella Daniel, observa que toda a indústria cinematográfica tem dado sinais de que 
planeja adotar essa plataforma para a venda no varejo dos filmes 3D. Ele observa que a 
produção dos discos também já é feita no Brasil, o que fez o preço médio baixar de R$ 100 
para R$ 60 nos últimos 12 meses. "A oferta de filmes cresce e com ela, a divulgação da 
tecnologia, o que também favorece a indústria", observa Daniel.  
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