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As locadoras
vão sobreviver?

GUILHERME RAVACHE

N os Estados Unidos, na Inglaterra e
em vários países da Europa, já é

possível escolher, alugar e assistir a um
filme sem precisar pôr os pés na loca-
dora. Os prazos de entrega (e as mul-
tas por atraso) foram abolidos. A facili-
dade para os consumidores, que deverá
chegar ao Brasil no próximo semes-
tre, representa uma mu-
dança ameaçadora para
as 9 mil locadoras de fil-
mes do país - um negócio
que prospera desde a dé-
cada de 80. Por causa des-
sa mudança, a Blockbus-
ter, líder de mercado nos
Estados Unidos, com mais
de 5 mil locadoras, tem
planos de fechar de cem a
150 lojas por ano.

"A indústria do vídeo está passan-
do por um processo de evolução, co-
mo os bancos, há 20 anos, quando im-
plantaram os caixas eletrônicos", diz
Marcus Vignal, vice-presidente da
Blockbuster no Brasil. "E o futuro, e não
há como evitá-lo." Para sobreviver, a
empresa aposta na capacidade de fide-
lizar o cliente. O processo já está em
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curso há algum tempo na Blockbuster,
com a venda de bebidas e comida em
suas lojas. Segundo Vignal, ele vai ser
incrementado com promoções. "Vamos
investir na idéia de transformar a ida
à locadora em uma experiência maior."
Na loja, já é possível comprar até TVs
de plasma. "Quem não se adaptar vai
morrer", diz Vignal. "A pequena loca-
dora de rua está com os dias contados."

Já houve, no passado,
quem previsse - erronea-
mente - o fim das locado-
ras. E a facilidade de enco-
mendar filmes de casa é
ofertada no Brasil por mi-
lhares de empresas, que
buscam e entregam DVDs
em casa e oferecem um nú-
mero cada vez maior de
serviços. Mas, desta vez,
a ameaça vem de vários

avanços tecnológicos diferentes. O pri-
meiro deles é a locadora virtual, que o
grupo Telefônica está testando, com pre-
visão de estréia antes do final do ano. Por
meio da linha telefônica, o usuário co-
necta um receptor com a TV e pode com-
prar filmes por demanda. A diferença em
relação ao sistema pay-per-view é que o
cliente pode assistir ao fume quando qui-

ser, e não apenas no horário determi-
nado pela emissora. Ainda por cima, com
os mesmos recursos do DVD, como pau-
sar e acelerar a exibição, por exemplo.
Na Espanha, onde a Telefônica já ofere-
ce o serviço, há 200 mil usuários.

Outra ameaça às locadoras é o Net-
flix, sucesso em mais de 20 países. Por
ele, o usuário paga uma taxa mensal e
recebe os filmes pelo correio. Ao as-
sinar um plano de US$ 9,90 por mês, o
cliente pode ficar com um filme sem
prazo para entregar. Quando um filme
é devolvido, recebe-se outro. Por US$
17,90, o cliente pode ficar com três fil-
mes. Tudo pelo correio. A escolha dos
títulos, e a ordem para recebê-los, é fei-
ta por meio de uma lista virtual no si-
te da empresa. O serviço ainda não es-
tá disponível no Brasil, mas empresas
como a Blockbuster já estudam modos
de operar um sistema similar.

Mesmo o promissor mercado de ven-
da de DVDs das locadoras está amea-
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çado. Os seis maiores estúdios de ci-
nema anunciaram no início de abril
que será possível, nos EUA, comprar
filmes por valores entre US$ 20 e US$
30. O preço ainda está muito acima do
encontrado nas lojas que vendem
DVDs convencionais. Ainda mais por-
que o próprio comprador é que tem de
baixar um arquivo digital pela inter-
net, e não recebe caixa nem DVD. Mas
a tendência é uma diminuição nos pre-
ços. Na China, as distribuidoras come-
çaram uma campanha para combater
a pirataria. Vendem uma versão mais
barata de DVD, que vem embalado em
papel e custa somente US$ 3.

As locadoras têm de enfrentar ainda
as máquinas de aluguel de DVD. No
Brasil, há poucas, com poucos títulos,
por enquanto. Mas nos EUA já são mais
de mil, espalhadas em mercados e lojas
do McDonald's. Assim como em uma
máquina de refrigerantes, o usuário de-

posita o dinheiro ou paga com o cartão
de crédito e pode levar o vídeo por um
preço menor, com a conveniência de ter
a máquina funcionando 24 horas por dia.

A Blockbuster americana aponta
uma tendência para as locadoras. En-
quanto fecha lojas de rua, investe na
internet, apostando no envio de filmes
pelo correio como estratégia de sobre-
vivência. Hoje, a empresa já tem mais
de l milhão de usuários do novo siste-
ma. O rápido crescimento incomodou
a Netflix, uma das pioneiras no aluguel
de filmes pelo correio, com 4,9 milhões
de assinantes nos EUA. A Netflix es-
tá processando a Blockbuster por que-
bra de patentes do sistema de envio de
DVDs pelo correio.

Não é certo, porém, que sistemas co-
mo o Netflix conquistem os brasileiros.
"O Brasil tem características diferen-
tes dos Estados Unidos", diz Carlos Au-
gusto, diretor da 100% Vídeo, uma das
maiores redes nacionais de locadoras.
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"Lá, existe o hábito de consumo e fa-
cilitadores como o baixo custo do cor-
reio." Augusto diz que as redes deverão
incluir sistemas corno o do Netflix co-
mo um serviço extra. " Mas dificilmen-
te viverão só dele."

Contra as videolocadoras, até um an-
tigo adversário voltou à cena. Quando
a TV a cabo surgiu, houve quem a
apontasse como o fenômeno que pro-
vocaria o fim das locadoras. Agora as
operadoras de cabo querem usar sua
rede para enviar vídeos por demanda,
de modo similar ao da Telefônica. A
vantagem é que nesse sistema não
existe nem a complicação de receber
e enviar DVDs por um receptor aluga-
do da empresa: está tudo ao alcance
do controle remoto.

A grande barreira para a dissemina-
ção do sistema por demanda são as re-
des de distribuição. A TV a cabo atin-
ge apenas 10% dos lares brasileiros, e
a internet de banda larga é lenta. O no-
vo serviço da Telefônica por demanda,
por exemplo, é limitado a partes do Es-
tado de São Paulo (apenas para quem
mora a pouca distância do ponto em
que o sinal é gerado).

Com tantos ataques tecnológicos, po-
de ser justamente uma nova tecnologia
digital a salvação das locadoras. Os dis-
cos com tecnologia Blue Ray ou HD-
DVD, a nova geração do DVD, arma-
zenam muito mais informação que o
DVD - tanta que, com a capacidade de
rede atual, é inviável baixar pela inter-
net ou pela linha telefônica os filmes nes-
ses formatos. As locadoras que conse-
guirem resistir durante o período de tran-
sição para esses novos formatos terão
uma boa chance de sobreviver. •
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