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A Netflix é uma das principais plataformas de streaming e, naturalmente, está presente na rotina de muitos brasileiros. Se você é assinante do serviço, que tal aprender como baixar e instalar a Netflix no seu PC? Quando decidem assistir alguma produção do catálogo pelo computador, muitos optam por acessar a plataforma pelo navegador. A
experiência é fluida e, inclusive, bastante completa. Outros gostam de colecionar aplicativos e, nesse caso, há uma vantagem: ao baixar o programa, o usuário consegue salvar filmes para ver offline. Infelizmente, a possibilidade existe somente em máquinas com Windows ou ChromeOS. Consequentemente, os usuários macOS ficam de fora da lista e
precisam recorrer à boa e velha versão para Web. 1. No seu computador, acesse a loja de aplicativos do seu computador. No Windows, abra a Microsoft Store e, no ChromeOS, a Google Play. Para baixar e instalar a Netflix (Windows l ChromeOS l Web) no seu PC, pesquise pelo programa na barra de busca e selecione o resultado correspondente; Se
você quer baixar e instalar Netflix no PC, acesse a loja oficial de aplicativos da sua máquina (Captura: Kris Gaiato) 2. Na próxima tela, localize e toque sobre o botão “Instalar” ou semelhante. Aguarde o download e, ao fim, o botão será substituído pelo comando “Abrir”. Clique sobre ele e então a plataforma será iniciada; Pesquise pela Netflix na loja
de aplicativos e toque no botão para baixar (Captura: Kris Gaiato) 3. Finalmente você estará na tela inicial da Netflix. Para prosseguir, clique em “Entrar” no canto superior direito e forneça as suas credenciais. Acesse a tela de login e, depois, informe as credenciais da sua conta (Captura: Kris Gaiato) Agora que está tudo pronto, você já pode explorar
o catálogo do serviço de streaming. Mas, antes de escolher a produção da vez, saiba que existem filmes escondidos. Eles podem ser encontrados através de códigos “secretos” — o que cai como uma luva se você já esgotou suas ideias. Gostou dessa matéria? Inscreva seu email no Canaltech para receber atualizações diárias com as últimas notícias do
mundo da tecnologia. A versão do aplicativo da Netflix no PC (com Windows 10) é um mix do aplicativo para Smart TVs com a versão Web do serviço de streaming. Ao baixar o app na loja da Microsoft, o usuário pode navegar por colunas de gêneros, ver uma páginas com mais informações da obra e pedir que a Cortana encontre algumas coisas. Vale
lembrar que o app para Windows 10 é compatível com a transmissão com resolução 4K (Ultra HD).Crianças em casa? Saiba como bloquear a Netflix e liberar só desenhos animadosBenefícios de baixar o app da Netflix no Windows 10Como baixar o app da Netflix no PCAcesse a Microsoft Store;Busque e baixe o app original da Netflix;Faça login na sua
conta com nome de usuário e senha;Veja todos os recursos do app da Netflix no Windows 10 que podem fazer você sair do navegador e buscar uma opção mais robusta na loja de aplicativos da própria Microsoft.Resolução do app Netflix no Windows 10O aplicativo para Windows 10 é compatível com a transmissão até 4K (Ultra HD) e os títulos
baixados estão disponíveis em até 1080p (Full HD). A transmissão 4K, no entanto, requer tela compatível, processador Intel Core de 7ª geração e Windows atualizado.Legendas e áudio alternativo da Netflix no PCO Windows 10 é compatível com legendas e áudio alternativos em determinados títulos e som surround 5.1. Selecione o ícone Legendas e
áudio alternativo (Subtitles and Alternate Audio) na parte inferior da tela para configurar arquivos locais do seu PC.Integração da Netflix com a CortanaSim, você pode usar a busca por voz da Cortana para encontrar títulos. Por exemplo, peça que a assistente busque algo. Diga: “Netflix, encontre BoJack Horseman”.Download para assistir Netflix
OfflineAssim como no aplicativo para celular, você pode baixar títulos para assistir quando não estiver online (útil para notebooks). Downloads estão disponíveis em 1080p (Full HD).Netflix com HDR no Windows 10A Netflix está disponível em HDR no aplicativo da Windows Store. Mas, para assistir ao conteúdo em HDR seu sistema deve ser igual ou
superior ao informado abaixo:Se você usa uma GPU integrada da Intel:É necessário instalar o Windows 10 Creators Update (versão 1703);CPU: Processador Intel Core de 7ª geração (i3, i5, ou i7) ou superior;Driver de vídeo: série 22.XX.XX, versão 4708 ou superior.Observação:Os aparelhos devem ter o recurso HDR habilitado pelo fabricante.Se você
usa uma GPU NVIDIA dedicada:É necessário instalar o Windows 10 Fall Creators Update (versão 1703);GPU: placas 1050, 1060, 1070 e 1080 com pelo menos 3 GB de memória de vídeo;Driver de vídeo: 387.68 (23.21.13.8768) ou superior.Observação:Os aparelhos devem ser compatíveis com o Microsoft PlayReady 3.0 ou superior. A Netflix é um
famoso serviço online de transmissão de filmes e séries de TV, além de conteúdo infantil, agora disponível para Android, iOS e Windows Phone, além de Xbox, PS3, Wii, Windows, Mac OS, Ubuntu e roda em vageradores. O aplicativo oferece um mês grátis de streaming, para que o usuário possa testar o serviço e descobrir se vale a pena ou não fazer
uma assinatura. Depois desse período, o usuário pode escolher entre um dos três planos oferecidos pela plataforma: o básico, o padrão e o premium. Existem diversas formas de pagamento e os preços variam de acordo com a assinatura da mensalidade. É possível pagar o valor por boleto e usar outras formas de pagamento, como cartão de crédito ou
débito. Caso você se arrependa, é possível cancelar a assinatura do Netflix em qualquer momento do mês. Como funciona O site funciona graças a tecnologia streaming que é uma forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de redes, por isso, para usá-lo é necessário estar conectado a internet sempre. Além de vídeos, essa
tecnologia permite escutar músicas sem a necessidade de fazer download, o que torna mais rápido o acesso ao conteúdos. Saiba mais sobre a tecnologia streaming no tutorial do Techtudo. Para ter acesso ao serviço, você pode baixar nas lojas de aplicativos e usar o app no celular, atráves do seu navegador, seja em desktop Windows, Mac ou Linux, ou
mesmo em SmarTVs, com Chromecast e sem. Feito download será solicitado um login, para isso cadastre sua conta e então você poderá entrar e assistir aos filmes e séries que desejar. Interface e Recursos A interface é interessante e elegante. O design do "blockbuster online" aliado à boa sua arquitetura transformam a experiência de uso em algo
prazeroso. Para acessar o conteúdo e baixar filmes no Netflix é muito simples, basta entrar em sua conta do serviço. Pelo menu inferior do site de filmes e programas de TV é possível buscar o conteúdo por gênero, por palavras-chave e guardar seus favoritos. O usuário ainda tem acesso a informações sobre o filme escolhido, como sinopse, elenco e
avaliações de outras pessoas. Vale lembrar que a programação oferecida no Brasil, não é o mesmo de outros países, como o Netflix americano. Seguindo o mesmo modelo utilizado no Youtube, o software possui a ferramenta "Minha Lista". Nela, o usuário pode criar uma seleção com os programas, filmes e séries originais que deseja assistir em outro
momento, o que simplifica muito o uso. Com isso, não é mais necessário procurar o filme, por exemplo, a cada vez que abrir o aplicativo. Seus interesses já ficam devidamente separados na lista. Os programas rodam em tela cheia, o que é ideal para assistir na TV. Mas, também é possível assistir no telefone celular. Ao tocar na parte inferior ou
superior da tela, uma linha do tempo aparece. Há a possibilidade de parar, adiantar ou voltar a transmissão, alterar volume e finalizar. Veja o guia do Netflix para aprender mais sobre as principais funções da plataforma. Cada vez que o usuário fizer login no site, ele irá fazer algumas recomendações de filmes e séries. Porém, muitas vezes, ainda que
o catálogo do serviço seja extenso, há diversos títulos que não agradam muito. Para que o sistema de recomendações seja mais eficiente, siga o tutorial do TechTudo e aprenda a personalizar as opções de gênero no Netflix que mais agradam. Regularmente, são disponibilizados filmes novos no serviço. Os lançamentos ficam em destaque entre as
categorias aparesentadas para que os usuários fiquem por dentro das novidades disponíveis. Compatibilidade Ele é compatível com diversas plataformas e com variádas opções de qualidade de imagem, como 720p e 1080p, e um recurso recente é a visualização em 4K, ou Ultra HD. Para saber como encontrar filmes ou séries em 4K confira o tutorial
do TechTudo. No Brasil, o serviço ainda não conta com muitas opções de vídeos em 3D. Entretanto, alguns problemas podem ocorrer. Caso o serviço de streaming de vídeos fique Netflix fora do ar, uma dica é acompanhar sempre o Twitter oficial. Também é possível tentar algum contato por lá quando sua transmissão dá erro, ou para ficar por dentro
de updates de aplicativos. O mesmo vale para quando ele não funciona. O Netflix é bom para ser usado como um serviço por assinatura que permite assistir aos filmes e séries online. O streaming pode ser acessado pela TV, computador, PlayStation 3, tablets e celulares, e o serviço sai por um preço mínimo. Uma vantagem de assiná-lo é seu catálogo
extenso e a existência de programação para todos os gostos, como desenhos e animes. A utilização é bastante satisfatória, embora exija uma conexão com boa velocidade para que os filmes não fiquem travando. Para assistir aos filmes no computador não é necessário instalar nenhum programa. Basta acessar o site, escolher o título e entrar na página
de streaming. Os filmes apresentam opções de áudio dublado e legendas em português e podem ser configurados para cada película de acordo com as preferências do usuário. O aplicativo para tablets e celulares tem bom desempenho e apresenta um design bem simples e intuitivo. Os programas são separados por categorias e o serviço tenta mostrar
conteúdos que possam interessar, baseando-se no que já foi assistido. Há também uma ferramenta de busca que permite encontrar qualquer filme ou série disponível pelo título - e, em alguns poucos casos, por nomes de atores e diretores. Os lançamentos de novidades, como filmes e séries, no serviço é frequente, e acontece quase todos os meses.
Outra vantagem em assinar a ferramenta está no fato de a maioria das películas estar disponível em HD. As legendas aparecem em bom tamanho e na cor amarela, o que facilita a leitura. O catálogo inclui títulos da Paramount Pictures, Sony, NBC, ABC, CBS, MGM, BBC e Disney, além do conteúdo próprio. Ele ainda permite ligação com o Facebook,
de forma que o usuário possa publicar o que está assistindo e ter acesso ao que os amigos compartilhem dos mesmos interesses. Por um preço justo, o Netflix apresenta um ótimo serviço com conteúdo amplo e interessante e desempenho satisfatório. A grande vantagem da plataforma é o on demand, em que, diferente da TV a cabo, o espectador
assiste apenas ao que quer e na hora em que desejar. Design intuitivo Bom preço Multiplataforma Não apresenta muitos lançamentos no catálogo Exige boa velocidade de conexão Busca limitada
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