
uando alguém no Brasil vê um filme
em DVD ou ouve um CD, é bem pro-
vável que esteja usando um produto
fabricado pela Videolar, campeã pela

primeira vez do setor Plásticos e Borracha - que
inclui gigantes do porte de Pirelli, Faber-Castell
e Tigre. A Videolar destacou-se, em especial, no
item crescimento sustentável, um dos principais
critérios para a escolha das vencedoras - é um
dos dois que têm peso dobrado. A empresa tem
crescido a taxas anuais entre 10% e 15% em um
mercado que passa por intensa transformação,
movida por novas tecnologias e pela internet e
cutucada por forte pirataria.

A Videolar nasceu em Caxias do Sul (RS), em
1988, produzindo fitas VHS, que hoje já são quase
peças de museu. "Se ainda estivéssemos fazendo
vídeos, não existiríamos mais", acredita o funda-
dor e presidente, Lírio Albino Parisotto. A compa-
nhia chegou a produzir 10 milhões de unidades
por mês nos áureos tempos dos cartuchos, mas
hoje não faz mais que 500 mil. Em 1994, incorpo-
rou logo a novidade que chegava, o CD de áudio e,
quatro anos depois, em 1998, o DVD. Conseguiu
conquistar como clientes as maiores gravadoras
do mundo que operavam no Brasil, como a War-
ner Music e a EMI, além das nacionais Som Livre
e Trama. No DVD, tem os maiores estúdios de
Hollywood na carteira, como Paramount e Buena
Vista. Tanto em CD como em DVD, a empresa só
não faz as músicas ou o filme. O resto, incluindo
embalagem e impressões gráficas, faz tudo.

Logo, porém, vieram os percalços. Primeiro,
chegou a pirataria, com CDs (e agora DVDs)
vendidos a preços irrisórios nas ruas das gran-
des cidades. Depois, foi a vez dos downloads

de música e, mais tarde, de filmes pela internet.
Em dez anos, o faturamento do setor de música
despencou da casa de US$ l bilhão para menos
de US$ 200 milhões ao ano. Das 6 mil lojas de CDs
espalhadas pelo país, sobraram 600. O impacto
nas fábricas da Videolar foi imediato e a produ-
ção caiu 30%. "A forma de ouvir música mudou",
ressalta Parisotto. "A pirataria acabou com o
negócio de música e está ferindo o mercado de
DVD", lamenta ele.

Com a transformação radical do mercado,
a Videolar teve que inovar muito. Para poder
continuar crescendo, uma das alternativas foi
apostar na chamada "mídia virgem" - CD-R e
DVD-R, que permitem gravar arquivos diretos
do computador. Em 2000, lançou o disco de
áudio e, três anos depois, o de vídeo. A estra-
tégia deu certo e atualmente são produzidos
mensalmente mais de 40 milhões de unidades
dos dois produtos. A empresa investiu US$ 40
milhões no segmento de "mídia virgem" e, com
isso, conseguiu, entre outras coisas, aumentar
a capacidade mensal de produção de CD-R de
6 milhões para 14 milhões de unidades. Esse
segmento é responsável por 47% da receita.

Os investimentos no segmento prosseguem.
Para 2007, são mais US$ 60 milhões com o obje-
tivo de dobrar a capacidade produtiva e chegar a
uma participação de mercado da ordem de 50%.
Será possível fabricar 25 milhões de CD-R e 18
milhões de DVD-R por mês — nada menos que
1,5 milhão de unidades por dia. Para viabilizara
estratégia, estão sendo feitas mudanças na área
comercial, em distribuição do produto e uma
reestruturação nas fábricas, sempre financiadas
com recursos próprios.



A Videolar ainda resolveu diversificar os
negócios e apostar forte na área de resinas
plásticas. Em 2002, inaugurou uma fábrica em
Manaus, que já está operando no limite da ca-
pacidade, segundo Parisotto. No segmento de
poliestireno já é líder, com 28% do mercado,
e dele obtêm 31% do faturamento - as mídias
virgens e o comércio eletrônico fornecem
22%. A meta, porém, ê continuar apostando
no segmento de resinas plásticas e operar
com novos produtos, entre eles o poliestireno
expansível. Em 2007, serão investidos mais de
US$ 4 milhões na área.

Na busca pela diversificação, a internet
deixou de ser ameaça para se tornar fonte de
negócios. A Videolar passou a utilizar a rede
para o comércio eletrônico. Em 2005, comprou
os ativos da Somlivre.com e criou o site Videolar.
com, com mais de 15,5 mil itens à venda. Os
resultados de 2006 surpreenderam. Foi comer-
cializado l ,3 milhão de unidades, incluindo CDs
e DVDs, que movimentaram R$ 40 milhões. O
site teve mais de 14,3 milhões de visitantes e 35 6
mil pedidos. A meta é um crescimento de 70% no
faturamento deste ano em relação a 2006.

"A solução para crescer foi a inovação e ai
diversificação. Nunca ficamos quietos", res-
salta Parisotto, que está transferindo toda
a gestão da empresa para profissionais. Por
opção própria, ele se aposenta no ano que
vem do cargo de presidente e vira presiden-1
te do conselho de administração. Pretende
viajar pelo mundo para descobrir novos
produtos e outras tecnologias. Vai investir l
em DVDs de alta definição, que começam
a ganhar mercado nos Estados Unidos e na
Europa. Também pretende dedicar mais
tempo ao mercado de capitais, uma de suas
maiores paixões. Mesmo gostando de apli-
car em ações e operar na Bolsa, Parisotto
não tem planos no momento de abrir o ca-
pital da Videolar, apesar das insistências e
do interesse da própria Bolsa de Valores de
São Paulo. Diz que é procurado por bancos
de investimento quase diariamente, todos
com uma proposta diferente para chegar
à Bolsa. Mesmo sem estar no pregão, a Vi-
deolar vem há vários anos investindo em
governança corporativa e já publica, por|
exemplo, relatórios anuais.
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