
O sucessor do DVD 
 
Essa tecnologia mal chegou a seu auge e já tem substitutos à vista  
 
Com menos de dez anos no mercado, o DVD vive seu auge. O aparelho está presente em três 
quartos dos domicílios dos Estados Unidos e suas vendas crescem exponencialmente no Brasil: 
elas foram de 3,5 milhões de unidades em 2004 e devem chegar a 4,5 milhões neste ano. 
Apesar de todo o sucesso, já há uma guerra na indústria eletrônica para definir que tecnologia 
o substituirá. Com o advento da televisão de alta definição, fabricantes passaram a projetar 
produtos que possam reproduzir e gravar imagens com resolução bem superior àquela 
suportada pelos aparelhos tradicionais. Dois formatos disputam esse filão: o Blu-Ray, 
capitaneado pela Sony, e o HD-DVD, da Toshiba, ambos com lançamento nos Estados Unidos 
até o fim do ano. A briga lembra aquela que opôs o formato VHS ao Betamax nos primórdios 
do videocassete, nos anos 80. O VHS prevaleceu como padrão nesse mercado – e quem 
comprou um aparelho Betamax ficou com um trambolho inútil em casa. A solitária defensora 
do formato perdedor foi a Sony. Desta vez, ela não está sozinha ao bancar o Blu-Ray. Marcas 
como Philips, Panasonic, Hitachi e LG aderiram ao consórcio. A Toshiba, por sua vez, tem a 
companhia de apenas mais uma indústria de eletrônicos, a NEC. Nessa guerra, contudo, 
também é estratégica a adesão de estúdios de cinema que garantam um bom catálogo de 
filmes para cada formato. Nesse ponto, a disputa está equilibrada. O Blu-Ray, além de contar 
com as produções da própria Sony, tem a adesão da Fox, da Metro-Goldwyn-Mayer e da 
Disney. Do lado do HD-DVD estão a Paramount, a Universal e a Warner.  
 
Os dois formatos baseiam-se na mesma mudança tecnológica. Enquanto a leitura dos atuais 
DVDs é realizada por um feixe de laser vermelho, os novos se utilizam de um raio azul-violeta, 
cujo comprimento de onda é menor. Com isso, é possível compactar um volume maior de 
informação no disco. O ganho é sobretudo em qualidade de imagem (veja quadro abaixo). A 
nova tecnologia proporcionará o dobro de definição do atual DVD. O Blu-Ray tem uma 
capacidade maior de armazenar informação: um disco pode conter cerca de 25 horas de 
imagens, contra quinze horas do HD-DVD. Mas este último tem lá seus trunfos. O aparelho 
deverá rodar os "velhos" discos de DVD. Seus próprios discos, além disso, deverão ser 
inicialmente mais baratos que os do Blu-Ray, pois a tecnologia utilizada quase não exige 
mudanças nas fábricas que hoje produzem DVDs.  
 
Nos Estados Unidos, os aparelhos terão preço médio equivalente a 2.600 reais. No Brasil, 
ainda não há previsão de chegada dos novos equipamentos – até hoje não se definiu sequer 
um padrão de transmissão de TV de alta definição no país. Os especialistas recomendam 
cautela e paciência aos consumidores. Os dois formatos não são compatíveis – ou seja: não 
será possível rodar um disco em formato Blu-Ray num aparelho HD-DVD, e vice-versa. Quem 
gosta de aderir às novidades assim que elas chegam ao mercado fará uma aposta arriscada, 
pois não é improvável que um dos dois formatos seja superado. Ainda é cedo para saber qual 
será o Betamax dessa história. 
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