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A tecnologia de três dimensões
é a nova febre do mercado bra-
sileiro de entretenimento. De-
pois dos televisores 3D terem
chegado por aqui, no primeiro
semestre deste ano, é hora dos
discos Blu-rays com esta tecno-
logia serem fabricados no país.
A Microservice é a primeira em-
presa a produzir a mídia no Bra-
sil, por meio de um acordo com
a Universal Pictures. A compa-
nhia acaba de lançar o primeiro
título em 3D do Brasil, a anima-
ção Meu Malvado Favorito.

O Blue-ray, também conhe-
cido como BD (de Blu-ray Disc),
é o sucessor do DVD, com me-
lhor definição e capacidade de
armazenamento, e entrou na
estratégia da Microservice em
dezembro de 2009, quando a
empresa iniciou a produção dos
discos na fábrica localizada em
Manaus. Na época, a companhia
investiu R$ 10 milhões no novo
produto e, desde então, vendeu
cerca de 1 milhão de unidades.

A evolução para 3D acompa-
nha o crescimento do mercado
brasileiro para esta tecnologia.
Para se ter uma ideia do inte-
resse do consumidor, quando a
Samsung lançou a televisão 3D
no Brasil, em março, chegaram
a faltar óculos específicos para
visualizar as imagens no mer-
cado nacional.

Isto ocorreu porque a empre-
sa achou que cada consumidor
compraria, em média, de dois a
três óculos, número que usou
como base para a importação do
produto, e a média na verdade
foi de quatro a cinco, de acordo
com Marcio Portella Daniel, di-
retor da divisão de eletrônicos
de consumo da Samsung. Os
óculos custam R$ 200 a R$ 350.

É por conta deste interesse,
também observado pela Sam-
sung, que a Universal Pictures
garante que há mercado para
as vendas do Blu-ray 3D por
R$ 129. O mesmo título, em
Blu-ray convencional, custa
R$ 80, e em DVD, R$ 40. Apesar
do produto ser mais de 220%
mais caro que o DVD, Marcelo
Bermudez, diretor geral da Uni-
versal Pictures no Brasil, garan-
te que há público para o produto
e já planeja mais três lançamen-
tos para o ano que vem.

Processo de produção
Segundo Cibele Fonseca, dire-
tora de marketing da Microser-
vice, o processo de produção do
Blu-ray 3D é praticamente o
mesmo do Blu-ray, o que muda
é a mídia produzida fora do

Brasil, nos Estados Unidos. A
Microservice recebe um disco
rígido com o conteúdo do filme
e, a partir disso, a empresa
manda produzir a matriz no ex-
terior. Segundo Cibele, o volu-
me de vendas do Blue-ray no
país ainda não justifica a fabri-
cação local da matriz, peça me-
tálica que serve de base para a
produção do Blu-ray.

A expectativa da Microservi-
ce é que outras empresas além
da Universal também se inte-
ressem pela produção do BD 3D
aqui. A Fox, por exemplo, que
também é cliente da fabricante,
anunciou que deve lançar glo-
balmente no ano que vem o fil-
me Avatar, vencedor do Oscar
de 2010, neste formato. Resta
saber se a companhia também
terá interesse em fabricar o pro-
duto no Brasil.

Com faturamento de R$ 400
milhões em 2009, a Microservice
pretende expandir este número
em 15% até o final deste ano e
manter o aumento em 2011. Ao
todo, são dez unidades de negó-
cio, entre CDs, DVS, Blu-rays,
embalagens plásticas. ■

Blu-ray 3D vai ser produzido
Universal Pictures lança o primeiro
título no país. Discos são fabricados
pela Microservice, em Manaus

Matriz utilizada na
produção do Blu-ray
3D ainda é importada
de países como
os Estados Unidos.
O volume local
ainda não justifica
a fabricação da peça
no Brasil, segundo
a Microservice

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO
SEGUNDA-FEIRA

EDUCAÇÃOINOVAÇÃO & TECNOLOGIA

■ INVESTIMENTO

R$10milhões

Quanto a Microservice
investiu em Blu-ray no país

■ PRODUÇÃO

1milhão

Número de discos já
fabricados no Brasil

■ PREÇO

220%

Quanto o Blu-ray 3D feito no
país é mais caro que o DVD
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Cibele Fonseca, diretora de
marketing da Microservice,

a primeira empresa a
fabricar Blu-ray no país

também no Brasil
Heudes Regis

Novidades chegam
mais cedo ao país
A cada dia é mais perceptível a constante mudança tec-
nológica, tanto para os produtos de uso pessoal quanto
para a casa, e o quanto mais rápido essa evolução se pro-
cessa. Quem não se lembra dos primeiros computadores
– com os grandes monitores – ou geladeiras que eram di-
vididas em duas partes – congelador na parte de cima e
geladeira na parte de baixo. São simples exemplos que
nossos pais e avós vivenciaram e hoje a nova geração
desconhece totalmente.

A inovação e o aperfeiçoamento de produtos são pala-
vras-chave para este século e a tendência é maximizar o
potencial dos aparelhos para o uso pessoal e para a casa.
Para conseguir agradar o novo consumidor, que cada vez
mais vem cobrando qualidade e praticidade no uso, as
empresas demonstram tendências facilitadoras. Nas pra-
teleiras das lojas já é possível observar de perto a evolu-
ção dessa tecnologia apresentada ao público — produtos
que se reciclam num espaço de tempo curto, conforme a
constante demanda do mercado e, principalmente, a di-
minuição do tamanho dos aparelhos, sendo práticos e
muitas vezes portáteis.

A velocidade da informação contribui também para a
globalização dessas novas tendências. O espaço de tem-

po diminuiu para que
um produto atinja todos
os continentes e a po-
pulação de países dife-
rentes possa desfrutar
da tecnologia em tempo
quase real aos lança-
mentos oficiais apre-
sentados nas diversas
fábricas distribuídas
pelo mundo. Cito isso,
pois antigamente um
produto lançado na Eu-
ropa chegava ao Brasil
somente depois de três
a quatro anos, e hoje
essa diferença caiu para
seis meses.

Segundo pesquisa apresentada pela GfK em sua últi-
ma conferência anual, o Brasil é hoje o principal mercado
para a expansão das empresas de varejo, TI, linhas bran-
ca e marrom, tanto em relação a lançamentos de produ-
tos e tecnologia quanto no investimento de novas mar-
cas. Isso mostra o forte mercado que o país vem desen-
volvendo e quanto o consumo final está crescendo.

Outro fator favorável a esse desenvolvimento interno é
que o Brasil oferece economia estável, com inflação con-
trolada e alto índice de migração de classes, tornando-as
mais conscientes e críticas em relação aos bens duráveis,
escolhendo os produtos pela marca, preço e tecnologia
mais recente. Esse desenvolvimento tecnológico pode ser
comparado aos balanços apresentados pela consultoria.
Não só o Brasil, mas também a América Latina estão cres-
cendo na oferta de produtos tecnológicos, tais como no-
tebook, câmeras digitais e televisores de LCD.

Os avanços tecnológicos se sucedem de forma muito
rápida, principalmente depois do advento dos televisores
de LCD. Passados quase seis meses, a nova tendência são
os televisores em LED e certamente este modelo vem
para ficar, principalmente por gastar menos energia, o
que é um grande diferencial.

O acesso da classe C ao consumo, que acabou
criando uma nova classe média, estimulou a introdu-
ção de mais tecnologia, inclusive em aparelhos mais
simples. As classes A e B, por sua vez, procuram pro-
dutos diferenciados. O destaque hoje no mercado é o
iPad, cujas vendas, por sinal, vão de vento em popa,
apesar do preço abusivo. ■

CARLOS CLUR
Diretor da Azul Play,
organizadora da Eletrolar Show

Antes, um produto
eletroeletrônico era
lançado na Europa,
por exemplo, e
chegava ao Brasil
somente três ou
quatro anos depois.
Atualmente,
esse tempo caiu
para seis meses
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Nvidia quer incluir 3D
nos PCs dos brasileiros
Enquanto outros fabricantes
apostam na venda de TVs 3D no
Brasil, a americana Nvidia de-
senvolveu uma tecnologia que
faz com que os consumidores
possam assistir filmes e jogar em
3D nos seus computadores. O kit
vendido pela empresa inclui
óculos específicos e uma placa
de vídeo. Para adquirir o kit, o
usuário precisa de um monitor
3D e, atualmente, o único dispo-
nível no Brasil é fabricado pela
LG e custa cerca de R$ 1 mil.

Mesmo com preço salgado (os
óculos custam R$ 699), a Nvidia
garante que as vendas estão
crescendo no país. “Estamos
vendo um crescimento vertigi-
noso desde julho deste ano”, diz
Richard Cameron, diretor-geral
da empresa no Brasil. Segundo
ele, no segundo semestre as
vendas aumentaram 80%, mas
até julho ainda eram “tímidas”.

O executivo explica que cada
fabricante de TV utiliza uma
tecnologia proprietária para os
óculos e, por isso, não é possível
para a Nvidia disputar este mer-
cado. Além disso, a opção por
oferecer o kit para PCs se deu
porque, segundo Cameron, o
conteúdo 3D voltado para TVs
ainda é muito limitado.

No caso do computador, mui-
tos jogos já são programados em
ambiente 3D e, de acordo com
Cameron, há mais de 500 deste
tipo disponíveis no Brasil. O

próximo passo da empresa para
popularizar a tecnologia no país
é intensificar as parcerias com
fabricantes de computadores
para a venda de PCs 3D e óculos.
A empresa já tem uma parceria,
com a brasileira Positivo, que
vende um modelo de notebook
com esta tecnologia.

Com receita anual de cerca de
US$ 3,3 bilhões, o carro-chefe
da Nvidia é a produção de pro-
cessadores gráficos, que podem
ser encontrados em produtos
como o Playstation 3, da Sony, e
o Macbook, da Apple. ■

“O uso de tecnologia
proprietária impede
outros fabricantes
de fornecerem
óculos para TVs 3D

Richard Cameron,
presidente da Nvidia

Richard Cameron,
da Nvidia, quer
ampliar parcerias
com fabricantes
de PCs para
vender óculos 3D
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