
Para Netflix, a concorrência está na tevê 
Reed Hastings  
 
Sob o comando de Reed Hastings, seu diretor-presidente e um dos fundadores, a americana 
Netflix Inc. se transformou de um serviço de DVD pelo correio na principal empresa que faz 
transmissões pela internet, o chamado "streaming", de filmes e programas de televisão já 
exibidos. Hastings participou na semana passada da nona edição do seminário D: All Things 
Digital, promovido pelo Wall Street Journal, na qual conversou com Kara Swisher, 
organizadora do evento, sobre compra de conteúdo de Hollywood, expansão internacional e a 
chegada da televisão pela internet. Trechos editados da conversa deles: 
 
Kara Swisher: Quando eu costumava ir a Hollywood, eles não eram positivos em relação a 
sua pessoa. O sr. agora lhes repassa baldes de dinheiro. Agora eu vou lá e eles adoram Reed 
Hastings. 
 
Reed Hastings: Toda a coisa do relacionamento é exagerada. Se você tem um grande talão 
de cheques, pode fazer negócio e ganhar dinheiro para eles. Parte de nosso objetivo é deixar 
os assinantes realmente contentes, e parte disso é deixar os produtores de conteúdo 
realmente contentes. E isso se faz fazendo cheques graúdos. É também a promessa de que 
quando crescemos os cheques ficam cada vez maiores. 
 
Swisher: Um dos problemas é conseguir mais conteúdo de primeira linha com mais rapidez. 
Qual é seu próximo alvo? 
 
Hastings: Olhamos para o que achamos que será nossa base de assinantes, digamos, no fim 
do ano, no ano que vem. Aí definimos qual vai ser o tamanho de nosso orçamento para 
conteúdo e então dizemos: qual o melhor conteúdo que não temos ainda e que gostaríamos de 
obter? 
 
Swisher: O que vocês querem que não conseguem? 
 
Hastings: Os consumidores querem que tenhamos todas as coisas novas. Isso faz sentido. 
Mas as coisas novas são muito caras, por isso não dá para tê-las com o preço de US$ 8 por 
mês que temos. 
 
Swisher: Falemos sobre esses relacionamentos que vocês têm com as empresas de mídia. 
Recentemente, elas têm falado de vocês mais como um complemento. 
 
Hastings: Em geral, muitos no negócio de TV paga estavam preocupados que a ascensão do 
vídeo pela internet faria com que muitos lares abandonassem sua assinatura [de cabo ou 
satélite]. Por isso havia muito nervosismo e debates sobre isso. E no ano passado o número de 
casas [com assinatura de TV paga] diminuiu ligeiramente. Mas no final aquilo foi por causa da 
recessão, das retomadas de imóveis e da falta de formação de lares. 
 
Swisher: Não vocês. 
 
Hastings: Nos últimos dois trimestres, adicionamos cerca de 500.000 assinantes que já 
tinham TV paga. A Netflix cresceu para 23 milhões de assinantes. Portanto, parece que para o 
consumidor é realmente complementar. 
 
Swisher: Será que isso vai mudar? Porque a inevitabilidade é de que será um sistema de 
vídeo transmitido pela internet. 
 
Hastings: Ah, não. Acho que será definitivamente um sistema de vídeo pela internet. O que 
está acontecendo é que as empresas de cabo, satélite e [telecomunicações] estão evoluindo 
seus sistemas com TV em todo lugar para usar a transmissão pela internet. 
 
Swisher: O sr. as consideria concorrentes? 
 



Hastings: No longo prazo, estamos todos competindo por uma fatia do tempo e do bolso do 
consumidor. Quando eles estão na faixa de US$ 80 e nós na de US$ 8, não é muito direta. Mas 
certamente em relação ao orçamento total ou tempo total são concorrentes. 
 
Swisher: Então quem o sr. considera seu grande concorrente no momento? 
 
Hastings: O maior concorrente, ao longo do tempo, será a TV em todo lugar - cabo, satélite, 
telecomunicações. Pode haver alguma concorrência direta, mais alguém com um serviço de 
US$ 8 a US$ 10 por mês. Mas o mais provável é que a concorrência será a inclusão ou 
melhora do vídeo on-line como parte do pacote de cabo ou satélite. E esse é o modelo da TV 
em todo lugar. 
 
Swisher: Em termos de expansão internacional, qual o primeiro lugar para onde vão? 
 
Hastings: Somos realmente ousados, por isso fomos direto para Toronto. O que estávamos 
tentando descobrir no Canadá é como o modelo só de "streaming" se sairia, porque nos 
Estados Unidos, claro, temos o serviço de DVD sobre o qual começar. No Canadá não há 
serviço de DVD da Netflix. 
 
Foi um enorme sucesso. E isso nos dá confiança suficiente para dizer: vamos lançar só 
"streaming" ao redor do mundo. 
 
Swisher: Com que rapidez essa expansão vai acontecer? 
 
Hastings:Depende de como se saia. Dizemos aos investidores que quanto melhor formos, 
mais dinheiro vamos perder, porque mais rápido investiremos. 
 
Leva de um a três anos para um novo país ser rentável. No Canadá, vamos conseguir 
lucratividade, esperamos, no primeiro ano do lançamento, o que é extraordinário. 
 
Swisher: Qual a importância da Ásia nesse mix? 
 
Hastings: Muito importante. A China é muito difícil para as empresas americanas, mas fora da 
China a Coreia é um grande mercado. A Indonésia será um grande mercado. O Japão é um 
grande mercado. A Índia será um grande mercado. 
 
Swisher: E, nesses países, concorrentes? 
 
Hastings: Há alguns na internet. Em muitos países, a pirataria de conteúdo é enorme, e por 
isso esperamos ser uma parte construtiva disso, ser capazes de ganhar dinheiro para os donos 
do conteúdo muito melhor que qualquer outra opção. 
 
Swisher: O sr. fala sobre o móvel ser realmente importante. Quantas pessoas usam seu 
serviço num celular? 
 
Hastings: O vídeo é legal num aparelho móvel quando você está fazendo ginástica ou no 
caminho do trabalho, algo assim - espero que não dirigindo. Mas a maior parte do vídeo pela 
internet é consumida na televisão. O que vocês verão nos próximos anos é uma loja de 
aplicativos na TV. A maioria das TVs vendidas terá wi-fi incorporado, e você terá uma loja de 
aplicativos. 
 
Swisher: O que mais o sr. vislumbra para sua empresa? 
 
Hastings: TV wi-fi é uma grande revolução. A outra é a fibra óptica. Você pode pegar 100% 
do streaming da Netflix no horário de pico e isso ainda cabe numa única fibra óptica. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 jun. 2011, Empresas, p. B5. 


