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A decisão da Netflix de separar seus negócios de transmissão ("streaming") de vídeo e locação 
de DVDs pelo correio não conseguiu amenizar a raiva dos clientes com o aumento de preços 
recente imposto pela companhia. 
  
O presidente-executivo da Netflix, Reed Hastings, anunciou a cisão em uma postagem de blog 
na noite do domingo, dizendo que a medida foi a força propulsora não revelada para um 
aumento de preços que ultrajou os clientes e derrubou o preço das ações da companhia. Ele 
pediu desculpas por não ter dado uma explicação antes. 
  
"Eu estraguei tudo", escreveu Hastings na abertura de longo pedido de desculpas postado no 
site da Netflix. "Devo uma explicação a todos." 
  
Alguns clientes disseram que o pedido de desculpas não aplacou seus ânimos. "Continuo sendo 
cliente, mas deixei de ser um fã - sinto que fui traído", disse uma resposta à postagem de 
Hastings. 
  
Outro dizia: "Caro Sr. Hastings: recebi seu e-mail e, como cliente de longa data, devo ser 
franco e dizer que o achei ofensivo. E talvez um erro de cálculo devastador para a sua 
empresa". 
  
Ontem, a ação da Netflix caiu 7,4%, para US$ 143,75, no mercado da Nasdaq, em Nova York. 
 
Um porta-voz da Netflix disse que o serviço de entregas de DVDs por correio, que será 
renomeado Qwikster, será uma subsidiária integral da Netflix. Na postagem no blog, Hastings 
escreveu que Andrew Rendich, que era diretor operacional e de serviços da Netflix, será o 
presidente-executivo da Qwikster. Ele escreveu que os clientes receberão discriminações 
separadas nos cartões de crédito para os dois serviços. 
  
A medida, assim como a controvérsia que a precedeu, é um sinal dos desafios que até mesmo 
as companhias bem-sucedidas estão enfrentando na transição da velha para a nova mídia. 
  
Dois meses atrás, a Netflix disse que mudaria sua estrutura de preços para que suas ofertas 
por correio e on-line fossem vendidas separadamente, cada uma a partir de US$ 8 por mês. 
Antes, os clientes que recebiam filmes pelo correio e via internet pagavam menos pela 
combinação dos dois serviços do que os custos atuais dos dois serviços separados. 
  
A mudança, efetivamente, elevou a despesa mensal de muitos assinantes em 60%, para US$ 
16, ante os US$ 10 anteriores. Na semana passada, diante da reação negativa aos aumentos 
nos preços, a companhia reduziu sua previsão de número de assinantes em 1 milhão, ou 4%. 
Em resposta, o preço da ação da Netflix caiu 19%. 
  
A explicação de Hastings para a mudança nos preços e a incapacidade da companhia de 
explicar a medida assumiu um tom introspectivo. "Dentro da Netflix eu digo que 'as ações 
falam mais alto que as palavras' e que devemos continuar melhorando nossos serviços", 
escreveu ele. Mas, acrescentou: "Devo pessoalmente uma justificativa completa aos nossos 
membros" pelos aumentos de preços. 
  
Hastings escreveu que teve medo de a Netflix ser muito lenta em sua transição da mídia física 
para a digital e, por isso, poderia ter o mesmo destino da rede de livrarias Borders, que 
recentemente pediu concordata. Por esse motivo, disse ele, a companhia se apressou no 
primeiro passo, o da separação dos dois negócios. Mas, ele pediu muitas desculpas por não ter 
explicado direito o motivo. 
  
"Em retrospecto, fui arrogante baseado em nosso sucesso passado", escreveu Hastings. 
  



Mesmo assim, ele prometeu benefícios com o novo acerto. "Cada site na internet será focado 
em apenas uma coisa (DVDs ou transmissão) e seu uso será mais fácil", escreveu ele. A 
Qwikster vai oferecer uma série de assinaturas que incluirão títulos de videogames para Wii, 
PlayStation 3 e Xbox 360. 
  
Os assinantes dos dois serviços terão de duplicar certos procedimentos, como mudar números 
de cartões de crédito ou avaliação de filmes, uma vez que os dois serviços vão operar 
completamente separados um do outro, em sites distintos. 
  
A cisão dos negócios não terá efeito no Canadá, no Brasil e nos 42 países da América Latina, 
onde a Netflix decidiu operar apenas com streaming de vídeo ilimitado, por US$ 8 (R$ 14,99 
para os brasileiros), sem DVDs, segundo informou ao Valor a assessoria da Netflix no Brasil. 
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