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Lançada no começo do ano pela Fox Home Entertainment, conforme a Gazeta Mercantil 
noticiou com exclusividade à época, a embalagem Slim da distribuidora para os lançamentos 
em DVD registra seus primeiros resultados no ponto-de-venda. Uma pesquisa realizada pelo 
grupo Infoco ouviu, durante o mês de abril, 403 gerentes de redes e lojas em todas as regiões 
do Brasil. O resultado do estudo mostra que houve uma considerável aceitação do produto não 
só pelo varejo como também pelos consumidores. O destaque são os motivos da aceitação a 
esse novo modelo de embalagem para DVD. A novidade é vista como uma solução moderna e 
prática.  
 
Os números apurados mostram que 96% dos entrevistados já conhecem o formato Slim da 
Fox Home, dos quais 30% deles gostam muito e 56% gostam da nova embalagem. Noventa e 
um por cento dos gerentes entrevistados não identificaram problemas com a exposição no 
ponto-de-venda e 49% perceberam reações do consumidor na loja. De acordo com eles, 31% 
dos consumidores gostam muito e 56% gostam do novo formato.  
 
Ainda segundo a pesquisa, 84% dos entrevistados afirmam que a embalagem slim trouxe 
benefícios aos pontos-de-venda, com destaque para a facilidade de armazenamento dos 
produtos, citada por 64% dos entrevistados. Outros fatores observados foram a modernidade 
e a beleza, por 25% dos pesquisados; facilidade de transporte, 8%; facilidade para abrir e 
tirar/colocar o disco do DVD, 3%.  
 
Continuidade 
  
Devido aos resultados iniciais, considerados positivos pela companhia, a Fox Home Brasil vai 
estender a utilização das novas embalagens para sua linha de catálogo. "Ficamos surpresos 
com os resultados da pesquisa", afirma Hegel Braga, diretor de marketing da Fox Home Brasil. 
"Com isso, todos os lançamentos passarão a ser com a nova embalagem, tanto os filmes 
novos como os de catálogo, e são mais de mil títulos em catálogo", completa o executivo. Em 
média, são realizados de quatro a cinco lançamentos de filmes por mês, além dos títulos de 
catálogo. Braga lembra que inicialmente a nova embalagem só está disponível para os DVDs 
voltados para a venda ao consumidor. Os da categoria locação ainda continuam com a 
embalagem antiga. "Pelo menos por enquanto", diz o executivo.  
 
Projeto-piloto  
 
Todo o conceito da mudança de embalagem para os DVDs foi desenvolvido no Brasil, tornando 
o país o projeto-piloto da companhia. "Nossa matriz recebeu muito bem os resultados obtidos 
no varejo e existe a possibilidade do projeto chegar a outros países, mas ainda não há uma 
data para isso acontecer", afirma Braga.  
 
As embalagens especiais foram apresentadas ao mercado nacional em janeiro deste ano e 
fazem parte de uma iniciativa pioneira da Fox no mundo. A idéia surgiu da tendência de 
miniaturização dos equipamentos e representa a inovação e a modernização da categoria. Com 
sete milímetros de largura - oito a menos que o modelo tradicional (de quinze milímetros) - as 
novas embalagens foram projetadas para serem mais práticas e oferecerem maior proteção ao 
produto. "Elas são mais finas, mais modernas e atrativas que as atuais e representam o 
rejuvenescimento da categoria", afirma Braga.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 jun. 2008, Empresas & Negócios, p. C8. 


