
segmento de locação,
parte importante do
negócio de distribuição
de home video no Brasil
- onde atingiu maior

sucesso que em outros países -,
passou por uma crise sem
precedentes durante o primeiro
semestre de 2007. A queda no
número de DVDs vendidos para
locação, atribuída a fatores como a
pirataria, a mudança nos hábitos do
consumidor, as altas temperaturas e
a falta de títulos de sucesso, tem feito
com que todos os participantes da
cadeia tenham de pensar em
soluções para impulsionar o home
video e combater os problemas que
assolam o mercado de locação em
seus 25 anos de existência.

A venda de DVDs para locação
sofreu uma queda de 21,8% no
primeiro semestre de 2007 (de
janeiro a julho) em relação ao
mesmo período de 2006: foram
3.503.721 unidades vendidas, quase
um milhão a menos que o número
do ano anterior - no qual foram
vendidas 4.481.210 unidades para
locação. "A queda de 21,8% quando
representada por números exatos
apresenta o déficit de 977.489
unidades, ou seja, quase um milhão
de DVDs deixou de circular nas
locadoras", diz a diretora executiva
da União Brasileira de Vídeo (UBV),
Tânia Lima. A entidade defende os
direitos das distribuidoras, além de
laboratórios e de uma editora.
A queda do mês de fevereiro colocou
o mercado em alerta, ainda que o



mês não seja tradicionalmente bom
para vendas. "A queda em fevereiro
foi um susto para todos. Foi de
33,7% em relação a fevereiro de
2006", diz Tânia. Em janeiro, a
queda havia sido de cerca de 20% e
em março, houve um equilíbrio.

Esses resultados - que também
puderam ser notados em menor
proporção quando comparado 2006
a 2005 - contrastam com os
resultados de 2003 a 2005, quando
os números se mantiveram altos,
devido, especialmente à evolução do
suporte da fita VHS para o DVD. "O
ano de 2005 foi considerado o ano
de ouro para as distribuidoras, já
que foi neste período que o mercado
absorveu o DVD, com a compra de
novos títulos e a substituição dos
antigos", diz Tânia.

Embora a queda já fosse, em
certa medida, esperada, já que o
DVD é uma mídia mais durável que
a fita, ou seja, demanda menos
reposição, alguns fatores têm
influenciado negativamente o
mercado de locação na primeira
metade de 2007. A falta de bons
títulos, as altas temperaturas (que
fazem com que as pessoas passem
menos tempo em casa), a variedade
de opções de entretenimento e,
principalmente, a pirataria tem sido
problemas encontrados por
distribuidores, locadores e entidades
ligadas ao setor de home video.

Pirataria - a vilã da história
A pirataria de filmes e séries é o

problema que mais preocupa os
players do mercado de home video.
Com o crescimento da
venda de hardware, o
baixo preço da mídia e a
facilidade de compra em
camelôs e outros pontos
de venda ilegal, a pirataria
cresceu e tomou conta das
grandes cidades do país.
Filmes já lançados em
DVD, outros que ainda
estão nos cinemas e até
mesmo os totalmente
inéditos - como o "Tropa

de Elite", do diretor José
Padilha, que ficou conhecido
por ter-se tornado público
antes mesmo de sua estréia no
cinema - podem ser encontrados com
facilidade tanto nos meios físicos quanto
virtuais. A pirataria na Internet, porém,
ainda não é considerada como o grande
problema, até mesmo pela necessidade
do suporte doméstico para a sua
realização. "A pirataria na Internet existe
sim, mas pelo volume, não a grade vilã
da história", diz Tânia.

No caso da pirataria realizada no
meio físico, as ações têm sido
intensificadas. Segundo a diretora
executiva da UBV, além de audiências
com autoridades e do trabalho da polícia
no combate à pirataria, tem acontecido
um combate nas fronteiras do País, por
parte do Conselho Nacional de Combate à
Pirataria (CNCP) para que mídia DVD não
entre subfaturada ou ilegalmente. Ela
alerta, no entanto, que o trabalho deve
ser conjunto. "Não acho que uma só ação
resolva o problema. Ao governo cabe
desmantelar o esquema; à indústria, cabe
a conscientização", afirma. Ela alerta: "é
mais fácil combater o problema agora do
que tentar inventar o mercado depois que
ele estiver morto".

Com este objetivo, a UBV lançou duas
campanhas: uma para incentivar a ida a

locadoras de vídeo e outra que
trata da criminalidade
embutida na pirataria.
"Estamos unidos, UBV e FAC,
promovendo uma campanha
para mostrar as pessoas que o

dinheiro usado na compra
de DVD pirata é o mesmo
que movimenta o crime
organizado, ou seja, o
tráfico de drogas e de
armas", afirma o diretor
da Europa Filmes,
Wilson Feitosa.

Diversificação de
serviços

Embora a queda nas
vendas para locação tenha

afetado o mercado como um todo, as
grandes vítimas da situação são as
locadoras de vídeo, que devido a
uma queda no movimento deixaram
de comprar DVDs. "Com o problema
no movimento, as locadoras tiveram
de reduzir as compras. Isso passou
para a distribuição, que, por investir
menos no Artigo 3°, afetou o cinema
nacional", analisa Tânia.

Embora a pirataria seja apontada
como um dos principais problemas
para a diminuição do movimento, o
presidente do Sindicato das
Empresas Videolocadoras do Estado
de SP (Sindemvídeo), Pedro Ricardo,
admite que há três anos (quando o
"boom" do DVD acabou) o mercado
vem sentindo essa queda. "O número
excessivo de lojas, que tinham de
'dividir' o bolo de clientes entre si,
camuflava a queda nas compras
individuais das locadoras. Foi então
que começamos a alertar os
distribuidores", afirma. Ele diz ainda
que existem hoje, oficialmente, cerca
de 2,5 mil locadoras no estado de
São Paulo.

Segundo Tânia Lima, das cerca
de dez mil locadoras existentes no
País, aproximadamente três mil
fizeram compras diretamente das
distribuidoras nos últimos dois
meses. "Quando você tem esses 30%
de queda de vendas nas
distribuidoras, isso representa 60%
da queda do faturamento das
locadoras de vídeo. De três anos
para cá, essa tem sido a média",
explica Ricardo.

Para contornar o problema, os
donos de locadora têm procurado



diversificar os seus serviços. Além de
oferecer DVDs, é possível encontrar
hoje em locadoras todos os tipos de
serviços de conveniência, lan houses,
recarga de celular e de bilhete de
transporte, entre outros. "O DVD
está deixando de ser o principal
produto das lojas", afirma o
presidente do sindicato.

Pedro Ricardo diz que muitas
locadoras compram de revendas ao
invés de comprar diretamente das
distribuidoras. Ele afirma ainda que
embora as pequenas locadoras
tenham sido as mais afetadas, as
grandes também têm comprado
menos e focado seus esforços nos
títulos de linha. "Os títulos de suporte
poderiam ser mais baratos", diz.

Além dos esforços para
diversificação dos produtos, os
donos de locadora têm estudado a
possibilidade de utilizar as novas
mídias, como a Internet, para
impulsionar os seus negócios,
oferecendo, por exemplo, a
possibilidade de gravar o DVD na
própria, loja. Segundo Ricardo, esse
tipo de estudo tem sido feito de
forma individual. "Esperávamos
isso para daqui a uns cinco anos,
mas a pirataria está apressando
esse processo", afirma o presidente
do sindicato.

Novo impulso
Assim como o DVD substituiu a

fita cassete, levando a uma fase
dourada da distribuição de home
video, as distribuidoras têm
apostado na evolução tecnológica
para alavancar os negócios. Há duas
possibilidades ligadas a essa
evolução: a distribuição via Internet
e as mídias em alta definição
(HD-DVD e Blu-ray).

Algumas distribuidoras já se
preparam para disponibilizar seu
conteúdo online. Trata-se do mesmo
negócio que já é feito hoje com as
redes de varejo pontocom, porém, ao
invés de receber o conteúdo físico, o
usuário recebe o filme no formato
digital. "A Internet mudou muito o
jovem. Pode ser o público que mais

perdemos e perdemos para a
Internet", afirma Tânia Leite.

Para o segundo semestre do
ano que vem a Paramount
prepara a distribuição digital
de conteúdo, em formato de
video-on-demand, mas o tipo de oferta a
ser realizada ainda não está definida.
"Poderão ser oferecidos filmes como uma
locação, ou seja, o filme permanece por
um tempo determinado no computador,
ou para 'download to own', que custaria
mais caro, mas o cliente poderia ficar
com o vídeo", diz o vice-presidente da
Paramount Home Entertainment para a
América Latina, Fábio Vianna. A Warner
tem oferecido o serviço de venda do
conteúdo por meio do portal Eonde e
estuda possíveis acordos com varejistas.

Wilson Feitosa vê com cautela a
utilização da Internet como canal de
distribuição. "Acho que a Internet ainda
vai demorar um pouco para emplacar já
que ainda dependemos de mais
tecnologia para que as pessoas não
fiquem esperando cinco, dez minutos ou
mais para baixar um filme", diz. "Acho
que, antes da Internet, teremos as novas
mídias de alta definição e, posterior a
elas, acredito que o VOD deve imperar
por muito tempo".

A chegada das mídias em alta
definição HD-DVD e Blu-ray são as

grandes apostas das
distribuidoras para
aquecer o mercado em
2008. A Paramount, que
deve começar a sua
distribuição em alta
definição no início de
2008, disponibilizará
primeiramente os
lançamentos para depois
ter os principais filmes
catálogo em HD. Segundo
Vianna, o valor da

locação não deve aumentar com a
mudança de mídia.

A Warner também aposta nas
mídias em alta definição no final
deste ano. "Nos próximos anos isso
vai otimizar os negócios. A qualidade
digital é diferenciada", diz o diretor
de operações da Warner Home
Video, Carlos Canhestro.

Enquanto essa tecnologia não
chega, as distribuidoras podem
contar com os bons resultados
relativos ao sell through (ou venda
direta). "Hoje o sell through é uma
boa alternativa. Não tem a mesma
rentabilidade, mas você aprende a
ser eficiente no ganho por escala,
além também de adquirir novos
conhecimentos no trato com o
consumidor final, melhorando a
qualidade de apresentação do seu
produto, qualidade de produção,
divulgação no ponto de venda etc",
diz Feitosa.

Uma safra de filmes bons
também anima o mercado. "No
primeiro semestre tivemos um
período sem títulos muito fortes na
locadora e no cinema. Acreditamos
que de outubro em diante haverá
uma recuperação", afirma Vianna.

Entre novas formas de
distribuição, mídias em alta
definição, combate à pirataria e
novos títulos, a perspectiva para o
setor de locação é positiva. "Hoje o
grande objetivo é recuperar
mercado. Ele existe, é saudável, mas
não atinge seu potencial por causa
da ilegalidade", diz Tânia. "Há filmes
fortes vindo por aí, não tem porque
não melhorar", conclui.
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