
Mercado de filmes para exibição doméstica: quem compra e por quê  
 
Quando a porta de uma das locadoras da TLA Entertainment se abre, a primeira pergunta que 
vem à mente da maior parte dos consumidores que circula por seu interior é relativamente 
simples: “Que filme levarei para casa esta noite?”  
 
Mas para Jehoshua Eliashberg, professor de Marketing da Wharton, e George Knox, candidato ao 
doutorado pela mesma instituição, a pergunta fundamental no caso do próspero mercado de 
filmes para exibição doméstica, estimado em 12 bilhões de dólares, vai, no mínimo, um pouco 
mais além: quem são os consumidores que alugarão filmes esta noite, e quem os comprará?  
 
Em um estudo intitulado “Decisão do consumidor: alugar x comprar — o caso dos filmes para 
exibição doméstica”, Eliashberg e Knox apresentam um novo modelo que, de acordo com os 
autores, é capaz de predizer com precisão se o consumidor alugará ou comprará um determinado 
filme ao entrar em uma locadora. Utilizando dados coletados em uma locadora durante seis 
meses, os especialistas em marketing esperam que os resultados obtidos tenham um impacto 
significativo na forma como os varejistas influenciam o espectador a comprar filmes, algo que, do 
ponto de vista do varejista, é mais rentável do que o aluguel. 
 
Além disso, observa Eliashberg, os resultados do estudo também teriam implicações de marketing 
para o consumidor que ultrapassam os limites do mercado de filmes para exibição doméstica. Os 
princípios utilizados para a análise dessa indústria, acrescenta, podem ser aplicados “a qualquer 
situação em que o consumidor tem diante de si duas opções: primeira, pagar uma taxa plana pelo 
consumo ilimitado e; segunda, pagar a cada vez que consome”.  
 
Alguns exemplos de indústrias onde já vigoram as opções de taxa plana e de pagamento pelo 
consumo realizado [pay-per-use]: academias, spas, estâncias de ski, planos de ligações 
telefônicas, cinema, teatro e planos de assinatura para shows em casas de espetáculos musicais. 
Até mesmo o programa de dieta dos Vigilantes do Peso oferece agora opções de taxa plana ou de 
consumo pelo uso feito. “Decidimos analisar esse tema por causa de suas implicações para outras 
áreas, e não apenas para a decisão de aluguel ou de compra de filmes para consumo doméstico. 
O modelo que desenvolvemos aqui leva em conta todas essas implicações”, disse Eliashberg.  
 
Quanto maior o número de DVDs, menores os preços dos filmes 
 
Os dois pesquisadores abrem o estudo chamando a atenção para o fato de que “existe um 
interesse cada vez maior por pesquisas e modelos relativos à indústria do entretenimento de 
modo geral, e à indústria do filme em particular”, sendo que pouca atenção se dá ao mercado de 
filmes para exibição doméstica e ao processo de tomada de decisão do consumidor. Contudo, 
trata-se de um tópico maduro para análise por um motivo óbvio: seu crescimento.  
 
Em 2003, o mercado de vídeo [nos formatos de VHS e DVD], estimado em 12 bilhões de dólares, 
representava 52% das receitas de um filme de orçamento elevado, ante apenas 1% oito anos 
antes. Eliashberg atribui esse crescimento a dois fatores principais: disseminação do uso de 
aparelhos de DVD e home theaters, bem como o preço mais acessível dos filmes à venda. Esses 
dois elementos, observa Eliashberg, “fizeram com que esse mercado crescesse mais depressa do 
que o esperado nos últimos anos. Embora os estúdios saibam que os elementos agregadores de 
sucesso nesse setor são diferentes dos agregadores próprios das exibições em salas de cinema, a 
decisão de comprar ou alugar um determinado título é relativamente desconhecida tanto para os 
executivos do setor de entretenimento quanto para os acadêmicos”.  
 
Eliashberg e Knox desenvolveram e testaram dois modelos que lhes permitissem entender o que 
leva o consumidor a escolher entre comprar e alugar.  
 



Os dois modelos baseiam-se na premissa básica de que “no âmago de qualquer decisão de 
compra ou de aluguel existe uma estimativa de valor que o consumidor espera obter ao assistir 
diversos filmes”. Em suma, de que modo o consumidor determina esse valor, e como isso afeta 
sua decisão de comprar ou alugar? 
 
No primeiro modelo, baseado em opções reais encontradas na literatura econômica, “o 
consumidor sabe que o índice de valor de um filme diminui de acordo com o número de vezes que 
ele o vê ao longo do tempo; portanto, sua preocupação consiste em determinar o número ideal de 
vezes que deverá ver um filme até decidir não vê-lo mais”. Parte do valor que o consumidor 
“atribui à compra deve-se à flexibilidade” que ele tem de “escolher em que momento deixará de 
ver [...] o filme”. Em última análise, o comprador compara a “utilidade que espera derivar da 
compra com o valor de fruição obtido com o aluguel, e escolhe a opção que maximize a utilidade 
esperada”. 
 
No segundo modelo, baseado sobretudo nos princípios da psicologia cognitiva, o consumidor 
“preocupa-se com o número de vezes em que assiste a um filme, e não com seu valor ou 
utilidade”. Eliashberg observa que, nesse modelo, o consumidor calcula um limite para o número 
de vezes que verá o filme tomando por base os custos do aluguel e da compra do título. “Se o 
número de vezes que o consumidor espera ver um filme for maior do que o limite por ele 
estabelecido, esse consumidor acabará comprando-o. Caso contrário, ele o alugará.” 
 
A principal diferença entre os dois modelos e suas equações subseqüentes, observa Eliashberg, “é 
que, no primeiro caso, o consumidor antecipa uma queda de fruição. Ele sentirá menos prazer no 
filme depois de vê-lo uma ou duas vezes. No segundo modelo, não há tal antecipação. A decisão 
tomada pelo consumidor baseia-se na aritmética — quantas vezes verei o filme? Ele então se 
pergunta: o custo/benefício vale a pena?” 
 
Para coletar os dados utilizados em ambos os modelos, Eliashberg e Knox procuraram a TLA 
Entertainment Group, uma cadeia de locadoras com cinco lojas na Filadélfia e em Nova York e 
15ª. Colocada, em 2002, no ranking de lojas especializadas de maior receita, informa o estudo. 
Eliashberg e Knox decidiram coletar os dados da pesquisa durante seis meses na maior loja da 
TLA na Filadélfia, em 2003; das 75.000 transações registradas nesse período (num total de 9.000 
filmes e 5.000 clientes cadastrados), o estudo se concentrou exclusivamente em 24.000 
transações com DVDs das quais participaram 4.276 clientes em um universo de 76 filmes entre os 
mais populares disponíveis tanto para locação quanto para venda na loja. Entre esses 76 filmes 
contavam-se, entre outros, Tratamento de choque, Driblando o destino, Tiros em Columbine, A 
casa caiu, Um novo dia para morrer, Gangues de Nova York, O mistério dos escavadores, Jerry   
Seinfeld: Comedian, Recém-casados, O senhor dos anéis: as duas torres, Seqüestro em Malibu, 
Narc, Embriagado de amor, Bater ou correr em Londres e Voando alto. 
 
  
 
Por que analisar o comportamento do mercado de DVDs e não de VHS? Por dois motivos, revela o 
estudo. Os preços do DVD variam de 10 a 25 dólares em comparação com as fitas de VHS, que 
podem custar até 100 dólares. E, “tendo em vista o cenário do nosso modelo, ambas as opções — 
aluguel e compra — devem estar disponíveis ao mesmo tempo para que a escolha seja imparcial. 
O DVD, quando é lançado, segue para o segmento de aluguel e de compra simultaneamente, ao 
passo que as fitas de VHS, de modo geral, obedecem a um esquema de duas etapas”. 
 
  
 
Para extrair implicações úteis dos modelos, Eliashberg e Knox introduziram o que chamaram de 
“parâmetros relevantes” — isto é, fatores que, uma vez calculados, servem para fazer inferências 
sobre o “comportamento de aluguel/compra dos indivíduos e também da 
rentabilidade/probabilidade da compra de filmes” Os autores avaliaram, por exemplo, se o 



consumidor compara o custo de ver o mesmo filme novamente com a possibilidade de algum 
valor positivo futuro — que ele obtém, por exemplo, ao assistir novamente suas cenas favoritas. 
Embora os preços expliquem parte do processo utilizado para determinar a opção de aluguel ou 
de venda, o apelo desse nicho é responsável por várias das aquisições desses clientes. 
 
Filmes de ação com classificação de censura 
 
No final, a pesquisa trouxe à tona diversos padrões muito nítidos. Confirmando o que os autores 
chamam de “intuição da indústria”, o estudo mostra que os clientes da TLA se acham mais 
predispostos a comprar filmes de ação que fizeram sucesso no cinema com classificação de 
censura R-rated [permitido para menores de 17 anos, desde que acompanhados pelos pais ou por 
um adulto responsável]. No que diz respeito ao prognóstico de compra e aluguel, o valor do filme 
, representado de maneira mais evidente pelo primeiro modelo dos autores, revelou-se mais 
vantajoso. “Constatamos que a queda do índice de fruição do filme contribui para o incremento da 
capacidade de previsão [...] do modelo”, observam os autores. 
 
Os resultados mostraram igualmente que a previsão baseada exclusivamente no sucesso de 
bilheteria não explica por que um filme como Como perder um homem em dez dias (com uma 
receita de 106,1 milhões de dólares) inspirou apenas uma aquisição em 41 transações, ao passo 
que um filme cult muito apreciado As confissões de Schmidt (65 milhões) resultou em sete 
aquisições em um total de 54 transações. “Costuma-se dizer que um filme tem a oportunidade de 
se refazer de uma péssima bilheteria quando sai em DVD, porque o DVD oferece uma disputa 
mais equilibrada para todos os lançamentos. Já no cinema, somente uns poucos filmes, em um 
determinado momento, são considerados bem-sucedidos.” 
 
O estudo, adverte Eliashberg, não tem como propósito determinar qual variável “é capaz de 
predizer com mais certeza o volume de aluguel e de vendas em todo o mercado de filmes para 
exibição doméstica”. Pelo contrário, os especialistas em marketing propõem que lojas como a TLA 
recorram a equações que levem em consideração o preço, as opções de aluguel e os diferentes 
padrões de compra ao predizer quais consumidores comprarão filmes — em seguida, devem 
cobrar do consumidor preços que levem em conta tais aspectos. Para que isso? Para criar uma 
opção de tal modo atraente que o cliente optará por comprar o filme em vez de alugá-lo, sem 
dúvida uma transação mais rentável para o varejista. Os autores observam que estão 
interessados “no problema específico de uma loja; portanto, levamos em conta sua base de 
clientes para customizar seus preços e administrar seu estoque.” 
 
Isto significa que, no futuro, o consumidor de vídeo (VHS-DVD) que entrar em uma loja da TLA 
poderá ser submetido às mesmas práticas de diferenciação de preços que muitos consumidores já 
enfrentam ao comprar passagens aéreas ou ao conferir produtos em lojas virtuais. Digamos, por 
exemplo, que um consumidor possivelmente interessado em alugar um título com forte apelo de 
venda — isto é, um filme cujo índice de valor não cai rapidamente com o tempo — apresente um 
padrão de compra ou aluguel de filmes semelhante, conforme dados colhidos pela TLA. No 
momento em que esse consumidor decide alugar um filme, a TLA insere os dados desse cliente   
na equação  ou modelo de Eliashberg/Knox e obtém como resposta uma oferta tentadora de 
compra no valor de 12,50 dólares. Em seguida, porém, outro cliente disposto a alugar um filme 
entra na loja e escolhe aquele mesmo título com forte apelo de venda, sendo que esse cliente não 
possui um histórico de compras. O resultado expresso pelo modelo compra x aluguel obriga o 
lojista a reduzir um pouco mais a oferta. Com base nas variáveis, ele oferece ao cliente o mesmo 
filme por 10,50 dólares. 
 
Ao coletar informações sobre os hábitos de gastos do consumidor e previsibilidade de compras, o 
varejo já oferece ao consumidor o mesmo produto a preços diferentes. Eliashberg acredita que o 
mercado de filmes para exibição doméstica — e qualquer mercado que ofereça taxa plana x 
opções de pay-per-use — já está maduro para o mesmo cenário. 
 



“Quantas vezes não me aconteceu sentar perto de alguém e me sentir um tolo, ou então eu é que 
fiz a pessoa sentir-se tola,  por ter pago um valor mais alto por uma passagem aérea  sendo que 
nosso destino era o mesmo?”, observou Eliashberg. “A diferenciação de preço tornou-se aceitável 
atualmente. Trata-se de uma estratégia específica de micromarketing.” 
 
O autor acrescentou que “nosso modelo aplica-se perfeitamente também aos sites de Internet. Na 
verdade, na introdução ao estudo, discorremos sobre diferentes modelos de negócios de vídeo na 
Internet.   A Columbia House, por exemplo, só permite a compra; já a Netflix só permite o 
aluguel. O Wal-Mart permite ao consumidor comprar ou alugar. Nosso modelo lhe dirá 
antecipadamente que filmes enquadram-se mais no segmento de aluguel e quais se encaixam 
mais no segmento de compra. As opções de preços customizados sem dúvida alguma se aplicam 
aos sites e podem ser utilizadas por aqueles que oferecem ambas as opções ao usuário”. 
 
O estudo adverte que “os resultados expressam o comportamento dos clientes da TLA e podem 
não expressar o comportamento do mercado de filmes para exibição doméstica como um todo”. 
Eliashberg reconhece que sua decisão de basear seu estudo em uma locadora específica na região 
central da Filadélfia pode resultar “em uma preferência muito idiossincrática por determinados 
filmes, o que deveria ser levado em consideração. Já vi o mesmo acontecer nos cinemas. Se você 
comparar a preferência do público da região central da Filadélfia com o das regiões mais 
periféricas, verá que o resultado pode afetar o estudo”. 
 
O estudo também chama a atenção para o fato de que o conjunto de dados não permite aos 
autores observar a disponibilidade de um determinado título no dia-a-dia. “Quando o consumidor 
substitui o título de sua preferência por outro pelo fato de não encontrá-lo disponível na loja, não 
cremos que isso deturpe nossos resultados. Contudo, se o consumidor troca a compra de um 
mesmo filme pelo aluguel, ou vice-versa, porque o filme não se acha disponível em um dos 
formatos, então é possível que nossos resultados estejam deturpados [...] Só podemos controlar 
parcialmente esse evento optando por filmes que a TLA tenha em grandes quantidades.” 
 
Com relação à capacidade do estudo de prever tendências, Eliashberg assinala que “lojas como a 
TLA continuarão a fazer negócios principalmente com o aluguel de filmes, a não ser que levem a 
sério nossas ponderações sobre a diferenciação customizada de preços. Com isso, será possível 
gerar mais lucros para a loja, dando ao mesmo tempo à clientela a oportunidade de comprar”. 
 
Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 21 fev. 2006.  


