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Filmes online
devem superar
DVDs nos EUA
Estudo mostra que serão comprados 1 bilhão
de filmes a mais por streaming que em discos

● O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, confirmou on-
tem o interesse da empresa Sun-
rise, ligada ao bilionário George
Soros, no leilão da faixa de 2,5
giga-hertz (GHz) para a telefonia
celular de quarta geração (4G),
previsto para maio deste ano. "O
interesse do grupo Soros, porém,
é apenas para a banda larga,
sem serviços de voz”, explicou
Bernardo.

De acordo com o ministro, tam-
bém melhorou o cenário para o
leilão da faixa de 450 mega-hertz
(MHz), voltada para a internet
móvel rural, que ocorrerá junta-
mente com o 4G. “Surgiram no-
vas tecnologias e o pessoal tem
nos procurado para saber deta-
lhes sobre a licitação”, concluiu.
/ EDUARDO RODRIGUES

STEPHANIE DIANI/THE NEW YORK TIMES-28/7/2011

George Soros quer
licença de celular
4G no Brasil

Transição. Locação e venda de DVDs diminuem nos EUA

Os DVDs e Blu-Rays estão de-
saparecendo. Neste ano, o con-
sumo de filmes por streaming
(assistidos diretamente da in-
ternet) deve ultrapassar os
“velhos” discos no mercado
americano, segundo a IHS
Screen Digital. E esses núme-
ros consideram somente os fil-
mes comprados legalmente.

A diferença entre os filmes as-
sistidos pela internet e por meio
de mídias físicas pode chegar a 1

bilhão neste ano. “Isso dá fim à
velha ideia de que os consumido-
res não aceitariam conteúdo
‘premium’ distribuído online”,
escreveu Dan Cryan, analista sê-
nior da IHS. “O principal fator
que impulsiona o consumo é o
crescimento dos assinantes digi-
tais do Netflix, e a mudança cor-
respondente no consumo de fil-
mes na direção de algo mais pare-
cido com a televisão, com a expe-
rimentação e a amostragem que

isso implica.”
Enquanto o consumo de

DVDs e Blu-Rays deve atingir 2,4
bilhões de filmes comprados, os
serviços de streaming serão res-
ponsáveis por 3,4 bilhões de fil-
mes vistos. Netflix, Hulu, Crack-
le e Sky são alguns dos serviços
de streaming disponíveis.

Mais do que apontar a tendên-
cia pelo streaming, os dados mos-
tram uma clara mudança com-
portamental em relação ao con-
sumo de produtos de entreteni-
mento no meio digital. No ano
passado, o formato online cor-
respondeu a 1,4 bilhão de filmes
vistos. Se a previsão se confir-
mar, o streaming terá crescido
143% em um ano, enquanto as mí-
dias físicas cairão de 2,6 bilhões
para 2,4 bilhões (queda de 7,7%).

Segundo a IHS, o preço é o
maior responsável por essa mu-
dança. Enquanto um filme por
streaming custa em média US$
0,50, o consumo de DVDs e Blu-
Rays chega a US$ 4,70.

Desafio. Essa mudança para o
vídeo online pode ter um impac-

to na indústria. “O crescimento
do vídeo sob demanda, no mode-
lo de assinaturas, cria algumas
preocupações potenciais en-
quanto avança: enquanto os con-
sumidores são agraciados com
um catálogo mais profundo de
conteúdo para assistir, existe
uma chance real de que eles não
sintam a necessidade de manter
o mesmo nível de gastos em en-
tretenimento doméstico”, apon-
tou Cryan.

Nos EUA, a Netflix tem enfren-
tado concorrência crescente da
Amazon e das próprias empre-
sas de TV paga. Como destacou
o site de notícias de tecnologia
PC World, “a ascensão do vídeo
online sobre os discos Blu-Ray,
de qualidade superior, é outro
exemplo da conveniência ven-
cendo a qualidade”. Isso já havia
acontecido no caso da vitória do
MP3 sobre os CDs. / AGÊNCIAS
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• Elevador Privativo • Lareira • Jardim Privativo
• Previsão de Sistema deAutomação • Aspiração Central • Vagas Box

6 Mansões • 975 a 1.037 m2 • 4 Suítes
• 6 Salas • 9Vagas privativas

Portão 5
Avenida IV Centenário
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Foto da mansão de 1.037 m2
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B24.




