
Em 2007, dez anos depois, Hastings reinventou o negócio 
de distribuição de filmes, ao lançar um serviço de aluguel 
pela internet, por meio de uma tecnologia conhecida como 
streaming. Assim como no aluguel de fitas pelo correio, os 
assinantes do novo serviço pagam uma taxa fixa mensal e têm 
acesso ilimitado ao acervo digital. 

Mais uma vez, a iniciativa de Hastings deu certo. Hoje, a 
Netflix tem um total de 24,4 mi lhões de assinantes só nos 
Estados Unidos, aí incluídos os serviços de distribuição de 
filmes pelo correio e pela internet. Além disso, tem mais 1,9 
mi lhão de assinantes nos demais países em que lançou o 
serviço virtual, como Canadá, Reino Unido e Brasil, onde 
desembarcou em 2011, cobrando R$ 14,99 de mensalidade 
da clientela. No ano passado, o faturamento global da em
presa chegou a US$ 876 milhões, e o valor de mercado atingiu 
US$ 6,4 bilhões na semana passada. Em 2011, Hastings, de 
51 anos, foi incluído na lista da revista Time das pessoas mais 
influentes do mundo. Foi escolhido t a m b é m como Perso
nalidade de Negócios do Ano pela revista Fortune em 2010. 

Formado em matemática pela faculdade Bowdoin, no Estado 
americano de Maine, com mestrado em ciência da computação 
pela Universidade Stanford, na Califórnia, Hastings desenvolveu 
o próprio software para fazer sugestões de filmes aos assinantes 
da Netflix, de acordo com as preferências de cada um. Em 2006, 
ele ofereceu US$ 1 milhão para quem criasse um programa 
de recomendação ao menos 10% melhor que o da empresa. 

O prêmio foi pago em 2009 a um grupo de sete estatísticos e 
engenheiros de computação de EUA, Canadá, Áustria e Israel. 

Nesta entrevista a ÉPOCA, Hastings fala sobre o im
pacto que a exibição de filmes e séries pela internet 
terá na TV aberta e por assinatura, o futuro da Netflix e 
a operação da empresa no Brasil. "Mesmo com o desen
volvimento do CD e depois da música digital e do iPod, 
as estações de rádio continuaram fortes", diz. "Acredito 
que vai acontecer a mesma coisa com o v ídeo on-line." 

ÉPOCA - Há 15 anos, o senhor reinventou a distribuição de filmes 
e séries de TV quando começou a alugar DVDs pelo correio nos 
EUA. Agora, reinventou de novo o negócio, com a oferta de filmes 
pela internet, e começou a investir em produções próprias. Qual é 
o próximo passo? 
Reed Hastings-Em 1997, quando começamos , sempre soube
mos que o D V D era algo temporário, um ponto de partida. 
Por isso, chamamos a empresa de Netflix, e não de " D V D 
pelo Correio". A internet não será algo temporário . Ela é 
tão fundamental para a sociedade que será usada por muito 
tempo, talvez centenas de anos, não apenas para assistir a 
filmes e programas de TV, mas t a m b é m para o ensino on
line, a medicina on-line e a realização de videoconferências. 
É por isso que, no Brasil e em outros países onde a gen
te se estabeleceu recentemente, não precisamos do D V D . 
Lançamos apenas o serviço pela internet. • 
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ÉPOCA - Como a exibição de filmes e séries de TV pela internet 
deverá afetar a TV aberta e a TV por assinatura? 
Hastings- Mesmo com o desenvolvimento do CD e depois da 
música digital e do iPod, as estações de rádio continuaram 
fortes. Acho que vai acontecer a mesma coisa com o vídeo on
line. A TV aberta e por assinatura são duas formas de assistir a 
filmes e séries. Outra forma é a Netflix, que permite ao consu
midor decidir o que quer ver. Isso vai ampliar o mercado para 
os produtores. Nos EUA, mesmo com o sucesso da Netflix, o 
número de assinantes de TV a cabo e por satélite continuou 
em torno de 100 milhões. 

ÉPOCA - Nos EUA, a Netflix está negociando com operadoras de TV 
fechada sua inclusão nos pacotes de assinaturas. Como será isso? 
Hastings- Não pretendemos ser um canal de 
TV tradicional. Queremos continuar a ser 
a mesma Netflix que somos hoje. Seremos 
mais uma rede de TV a cabo, como a HBO, 
a Showtime e outras. Hoje, já é possível 
assinar a Netflix pelo iTunes (o serviço da 
Apple de venda de músicas e filmes pela inter
net). Talvez, no futuro, a gente possa fazer a 
mesma coisa com as operadoras de TV por 
assinatura, como acontece com as empresas 
de celular. Se é verdade que os canais de TV 
competem entre si, também é verdade que 
os consumidores assistem a vários canais. 
Todo mundo está competindo pelo tempo 
e pelo dinheiro do consumidor. 

ÉPOCA - A inclusão da Netflix nos pacotes 
das operadoras de TV fechada não vai criar 
um conflito de interesses, já que os principais 
estúdios têm canais próprios para exibir suas 
produções? 
Hastings-Os produtores podem licenciar o 
conteúdo em várias mídias, como D V D s e 
canais de TV. De forma geral, cada uma 
serve a necessidades diferentes do consumidor - e, em todas 
elas, os produtores de conteúdo têm sua participação. Nosso 
objetivo é ampliar a receita dos produtores de conteúdo mais 
que qualquer um de nossos competidores. O desafio é gerar 
para os produtores uma receita maior do que teriam sem a 
gente. E oferecer aos consumidores preços mais baixos do que 
pagariam de outra maneira. Oferecemos principalmente con
teúdo de anos anteriores, em vez dos atuais episódios das séries 
de TV e filmes recém-lançados. Esse é nosso diferencial. 

ÉPOCA - Por que a Netflix não oferece filmes e séries mais recentes? 
Hastings - Hoje, a Netflix é muito barata, bem mais barata que 
a TV por assinatura. Há muito conteúdo para ver, porque há 
sempre muitos filmes de dois ou três anos atrás a que muita 
gente nunca teve oportunidade de assistir. Também oferecemos 
muitos programas de TV divertidos e atraentes. É um grande vo
lume de conteúdo. Não é tudo. Mas é por isso que a Netflix pode 
cobrar um preço tão baixo. O conteúdo mais recente é muito 
caro. Não daria para oferecer isso e manter o preço atual. 

ÉPOCA - No Brasil, alguns usuários reclamam de que há poucos 
títulos na Netflix e que o site não é amigável para quem não fala 
inglês. Eles dizem também que a maioria dos títulos dos filmes é em 
inglês e quase não há produções brasileiras. O que acontece? 
Hastings- Há seis meses, quando lançamos a Netflix no Brasil, 
surgiram várias questões mais ou menos esperadas quando 
se inicia um negócio . Mas quase todas já foram resolvidas: 
as capas dos filmes, as legendas, alguns problemas de tradu
ção. Nosso modelo básico é fazer o lançamento , ainda que o 
serviço não seja perfeito, e aperfeiçoá-lo rapidamente. Hoje, 
já oferecemos várias c o m é d i a s locais, com Bruno Motta, 
Rafinha Bastos, Fábio Lins e Marcela Leal, que licenciamos 
no Brasil com exclusividade. 

ÉPOCA - Como está a resposta dos consumi
dores à Netflix no Brasil? 
Hastings-Estamos muito satisfeitos com 
a recepção inicial. As pessoas gostam de 
clicar bastante. Mas, hoje, como você 
sabe, apenas 10% das famílias no Brasil 
t êm banda suficiente para assistir a ví
deos pela internet. No ano que vem, se
rão 15%; depois, 20%, e assim por diante. 
A internet está crescendo progressiva
mente no mundo todo. Hoje, a banda 
larga típica tem uma velocidade de 0,5 
Mb, 1 Mb, 10 Mb. Dentro de cinco anos, 
serão 50 Mb, 100 Mb, 1 Gb. 

ÉPOCA - O senhor é um dos mais bem-suce-
didos empreendedores dos EUA nos últimos 
dez ou 15 anos. Qual é o segredo? 
Hastings - Há muita sorte envolvida. Al 
gumas vezes você tem a sorte de ter a 
ideia certa no momento certo. Mas não 
dá para saber isso antes. Essa é a essência 
do risco. Fui muito feliz com essa ideia 
da Netflix, tanto quando começamos o 

negócio, com o envio de filmes pelo correio, como hoje, com 
a aceitação do serviço de streaming pela internet. 

ÉPOCA - Qual foi seu maior erro desde a criação da Netflix? 
Hastings-No início do negócio, quando estávamos enviando 
DVDs pelo correio, cometemos muitos erros. Subestimamos 
a dificuldade de enviar discos de plástico pelo correio. Levou 
muito mais tempo do que a gente imaginava para descobrir 
como enviar DVDs sem que eles se quebrassem, sem estragar. 
Agora, com o serviço pela internet, tivemos muita sorte porque 
é um modelo muito melhor do que enviar DVDs pelo correio, 
tanto para o consumidor quanto para nós. 

ÉPOCA - Se o senhor pudesse dar um único conselho para quem 
deseja começar seu negócio agora, qual seria? 
Hastings - Diria para você se concentrar em fazer o que quer, 
na sua paixão, e para estar mentalmente preparado tanto para 
o sucesso quanto para o fracasso. Assim, terá maior chance 
de se dar bem. • 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 724,  p. 76-78, 2 abr. 2012.




