
Venda para locadoras caiu 33% neste começo do ano  
Sergio Rizzo 
 
Redução da venda de DVDs das distribuidoras para as locadoras atinge 580 mil unidades 
 
Perdas em locações é de R$ 650 mi, diz associação; para diretor da Sony, expansão da rede 
de varejo e "grandes promoções" são tendência  
 
O mercado brasileiro de locação de DVDs passa pela maior crise desde que o formato começou 
a se popularizar no país, no início da década. O sinal de alerta foi acionado em 2007 e, no 
primeiro trimestre deste ano, ficou estridente.  
 
De acordo com dados da União Brasileira de Vídeo (UBV), que reúne as principais 
distribuidoras de filmes e laboratórios de reprodução, as vendas de discos para videolocadoras 
sofreram em 2007 uma redução de 28,1%, equivalente a 2,4 milhões de unidades.  
 
O que já era ruim piorou. O recuo na venda de títulos de cinema e televisão, de janeiro a 
março deste ano, foi de 33,1%, ou 580 mil unidades, com relação ao mesmo período do ano 
passado. Os dados dizem respeito apenas a discos de filmes e séries nacionais e 
internacionais, embora o mercado de DVDs musicais também passe por um mau momento.  
 
As vendas diretas, em que o consumidor compra em lojas ou na internet, haviam registrado 
um aumento de 6,6% (correspondente a 1,335 milhão de cópias) em 2007 em relação ao ano 
anterior. Mas, ainda no primeiro trimestre deste ano, caíram 32,5% na comparação com o 
mesmo período de 2007 (1,4 milhão de unidades). Os estragos de 2007 corresponderam, 
segundo a UBV, a perdas de aproximadamente R$ 650 milhões em locações, com redução de 
40% nos postos de trabalho nas videolocadoras (e de 25% a 30% na indústria de DVDs).  
 
A associação estima que funcionem hoje, no Brasil, algo entre 8.000 e 9.000 locadoras 
regularizadas (eram 12 mil no início de 2006), com cerca de 35 mil empregos diretos.  
 
"Será difícil recuperar essas perdas", diz Tânia Lima, diretora-executiva da UBV, para quem a 
venda de cópias piratas foi o que mais afetou o cenário.  
 
"Hoje, 60% do mercado de DVDs no Brasil é ilegal, o que representa uma circulação de 10 
milhões de discos por ano." Tânia diz ainda não acreditar na "erradicação total" da pirataria, 
mas lamenta o fácil acesso ao produto ilegal. "A indústria teria mais chances se houvesse 
maior repressão. Precisamos falar com o consumidor final, lembrá-lo de que, ao comprar um 
DVD pirata, ele se transforma em receptador."  
 
O aumento de downloads de filmes pela internet e a falta de divulgação dos lançamentos pelas 
distribuidoras contribuem igualmente para o cenário, na avaliação de Luciano Damiani, 
presidente do Sindicato das Videolocadoras do Estado de São Paulo (Sindemvideo), que reúne 
1.600 associados, 50% deles na capital, onde a redução nas locações "é mais acentuada do 
que no interior".  
 
"A maioria das locadoras manteve a estrutura por muito tempo, achando que a situação iria 
melhorar, e se endividou", afirma Damiani. "A situação é muito delicada."  
 
Mudança de hábito 
 
A UBV e o Sindemvideo apostam que o Blu-ray, novo formato de vídeo doméstico, possa 
contribuir, a longo prazo, para reaquecer o mercado de locação, por oferecer maior qualidade 
do que o DVD e dificultar a pirataria.  
 
A mudança de hábitos de lazer dos jovens -hoje, mais associados à internet- tende a definir 
em novos patamares não só o mercado de DVD, mas também o de cinema, diz Wilson Cabral, 
diretor da distribuidora Sony. "O formato físico do filme não morrerá, mas a sua circulação 
cairá substancialmente", prevê.  



 
As perdas no mercado de locação devem ser recuperadas pela indústria, segundo Cabral, com 
a expansão da rede de varejo, preços "ao alcance do consumidor" e "grandes promoções". Até 
a pirataria contribuiria para incrementar as vendas diretas. "A tendência de quem comprou um 
disco pirata é, em seguida, ter ou dar de presente um original."  
 
O impacto inicial da retração, no entanto, pode reduzir a oferta de títulos. "O mercado de 
cinema será afetado porque, se você não tem mais a certeza de que recuperará o seu 
investimento na segunda mídia que é o vídeo, como investir na compra de produções para 
exibir daqui a um ou dois anos?", pergunta Wilson Feitosa, diretor da Europa, distribuidora que 
atua em cinema e DVD.  

 
Leia mais: 
 
LOJAS AMPLIAM SERVIÇOS PARA ATRAIR CLIENTE  
 
A queda no volume de locações só oferece uma alternativa de sobrevivência, segundo Luciano 
Damiani, presidente do Sindemvideo: diversificação. "Precisamos de criatividade. Nosso trunfo 
é a carteira de clientes, grande e fiel." No início de 2007, Damiani tinha quatro locadoras em 
SP. Fechou as duas menores e instalou em uma das restantes uma franquia de sorvetes, 
dividindo espaço com os DVDs. "É um programa de família, como o vídeo." 
 
Para Tânia Lima, da UBV, as locadoras "têm de se tornar centros de entretenimento, 
convidativos ao público jovem, o maior consumidor de produtos piratas e de downloads". Tânia 
lembra que o número de locadoras no país é quatro vezes maior do que o de cinemas. 

 
Leia mais: 
 
Para usuários, facilidade leva aos piratas  
Marco Aurélio Canônico 
 
Oferta restrita e preços altos nas videolocadoras, grande variedade e custos baixíssimos nos 
piratas e na internet. Segundo os (ex-)usuários de videolocadoras ouvidos pela Folha, esta é a 
combinação que os fez migrar de um lado para o outro, mesmo cientes da ilegalidade dos 
produtos. 
 
"Costumava alugar filmes e seriados duas vezes por semana. Procurava os dias de promoção 
das locadoras de que era sócia", diz Regina (os nomes dos usuários são fictícios), assessora de 
imprensa, de Brasília. "Sempre fui contra a pirataria, mas o apelo se tornou muito forte. Os 
piratas circulam oferecendo filmes a R$ 5; a cada ida ao bar, são pelo menos três pessoas que 
passam de mochila oferecendo filmes." 
 
Com a facilidade da oferta quase onipresente, Regina diz que largou as locadoras e que acaba 
"comprando uns cinco filmes por vez" de camelôs. 
 
Há também quem tenha trocado as lojas pela comodidade (e gratuidade) do download de 
filmes pela internet, em redes de trocas de arquivos. 
 
"Comecei a baixar pela dificuldade de acesso aos filmes [nas lojas] e pelo preço alto das 
animações que eu procurava, pois trabalho na área", diz a designer Maria, do Rio, que era 
sócia de três locadoras e costumava alugar uma média de três filmes por semana. 
 
"Hoje em dia, alugo filmes muito raramente, faço down-load dos que quero assistir. Fui 
trocando pela facilidade. Como trabalho no computador o dia inteiro, é só deixar baixando." 
 
Do outro lado do balcão, a perda de clientes para a pirataria resulta na redução de redes 
tradicionais como a Verão 42, cujo dono, José Nascimento Carvalho Neto, é também diretor do 
Sindicato das Videolocadoras do Estado de São Paulo. 
 



"Temos 22 anos de mercado. Cheguei a ter 12 lojas até 2004, hoje tenho quatro. O ano 
passado foi o pior dos piores, fechei quatro lojas", diz Carvalho Neto. Segundo ele, as 
locadoras passam "por uma peneira". 
 
"Aprendendo de novo" 
 
"O mercado está se limpando. Até 2006, tínhamos cerca de 4.500 lojas na Grande São Paulo; 
hoje, não chegamos a 1.800. O mercado está aprendendo a trabalhar de novo." 
 
Este aprendizado passa pela diversificação da oferta de produtos. "A locadora que ficar restrita 
à locação vai ter vida curta. Nós já temos o ponto de venda, precisamos agregar produtos para 
que o faturamento não seja só com a locação." 
 
A oferta de novos produtos não pode, no entanto, chegar a ofuscar os filmes -como acontece, 
segundo Carvalho Neto, no mais famoso representante deste novo modelo, a rede Blockbuster, 
comprada pelas Lojas Americanas em 2007. 
 
"A entrada das Americanas na Blockbuster foi ótima para nós [demais locadoras], porque eles 
vendem calcinha, diversos produtos, e acabaram reduzindo o espaço para filmes a apenas 
25%, nas lojas. Com isso, nós passamos a receber mais clientes deles, graças à redução da 
oferta", diz Carvalho Neto. 
 
Procurada pela reportagem, a Americanas disse que não se manifestaria. 

 
Leia mais:  
 
NA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA, DVDS CAEM 7%  
 
Os números do mercado de DVDs musicais também caíram, segundo balanço da ABPD 
(Associação Brasileira de Produtores de Disco), que representa gravadoras como Universal, 
Sony BMG e EMI. 
 
De 2006 para 2007, o recuo foi de 7% -as vendas tiveram queda de 6,3 milhões para 5,8 
milhões de discos, o equivalente a R$ 34,7 milhões a menos de um ano para o outro. "O fator 
determinante é mesmo a pirataria física, com base na simples observação do comércio 
ambulante informal", avalia Paulo Rosa, presidente da ABPD. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 9 mai. 2008, Ilustrada, p. E7 


