
O termo "guerra dos padrões"
foi cunhado por Shapiro e
Varian, no livro "A Economia da

Informação", editora Campus, ao defen-
der a tese de que o futuro dos mercados
e a sobrevivência de algumas indústrias
dependem de padrões adotados por estas,
ou seja, quando duas tecnologias novas
e incompatíveis lutam para tornar-se um
padrão de fato, dizemos que estão engaja-
das em uma guerra de padrões.

Esta tese ficou muito bem ilustrada à épo-
ca da Revolução Industrial, no final do sé-
culo XIX, com as estradas de ferro, em que,
dependendo da largura da bitola adotada,
beneficiavam-se determinadas redes em
detrimento de outras, prejudicando fabri-
cantes que faziam vagões para a bitola que
fosse considerada "fora do padrão".

Na atualidade, há uma "guerra dos pa-
drões", travada pela indústria do "home en-
tertainment" (entretenimento doméstico),



mais especificamente no seguimento
de compra e locação de vídeos, que
vem incorporando um novo concei-
to na sua forma de acesso e distribui-
ção, migrando, em nível global, do
modelo físico para o modelo digital
com o "video-on-demand" (VOD, na
sigla em inglês, ou vídeo sob deman-
da, na tradução livre).

Segundo o consultor americano Jay
Paap, "inovação é conectar uma ne-
cessidade a uma tecnologia". Neste
aspecto, a atual "guerra dos padrões"
no seguimento de locação e venda
de vídeos, faz esta frase tornar-se um
vaticínio. O VOD impactará negativa-
mente as já solapadas vendas de DVDs
que, segundo a União Brasileira de
Vídeo (UBV), sofreram uma redução
de 28,1% em 2007, equivalente a 2,4
milhões de unidades. Ao conectar lite-
ralmente o conteúdo ao usuário final
através da Internet, as plataformas on-
line possibilitarão o download legal-
mente licenciado de uma lista variada
de filmes, shows, musicais, seriados,
entre outros, disponíveis nas 24 horas
do dia direto no seu computador, ou
seja, nada de deslocamento até a loca-
dora para comprar ou locar filmes.

O Brasil já possui alguns cases neste
mercado, merecendo destaque aqui,
a rede de locadoras 100% online TOP
MOVIE, que deverá lançar, já neste se-
gundo semestre de 2008, a platafor-
ma TOP MOVIE VOD, dando início a
uma disputa que promete. Focada na

locação online de DVDs com excelen-
te custo benefício, a empresa é uma
"marketplace" do seguimento de "ho-
me entertainment", que atua em im-
portantes cidades dos estados de São
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Bahia e Distrito Federal e inovou
em 2006, ao lançar um novo concei-
to no mercado, eliminando prazos e
as indesejáveis multas por devolução
atrasada de filmes.

O VOD é o estopim desta "guerra
dos padrões", que inaugurará uma no-
va era no "home entertainment", com
projeções de alcançar alguns milhões
de usuários (estimam-se cerca de 150
milhões de usuários ativos de siste-
mas VOD no mundo para 2010); e bi-
lhões de dólares (gastos anuais com
vídeos baixados pela internet chega-
rão a 1,2 bilhão de dólares em 2008,
2 bilhões de dólares em 2009, 3,1 bi-
lhões de dólares em 2010 e 4,1 bilhões
de dólares em 2011), segundo pesqui-
sa da Adams Media Research.

Pelo porte dos players que já surfam
neste oceano nos EUA - líder mundial
em faturamento desta indústria -, es-
tes números deverão ser não só atingi-
dos, mas suplantados. A Netflix, maior
locadora online do planeta com valor
de mercado de US$ 2, l bilhões, fatura-
mento de US$ 1,2 bilhões e lucro US$
67 milhões em 2007 é um exemplo,
seguido da Amazon Vídeo e da recém-
lançada iTunes Rental Movie, criada
pela Apple em janeiro de 2008, e que

já comercializou mais de 7 milhões de
downloads de filmes e 125 milhões de
episódios de TV

A exemplo dos EUA, grandes gru-
pos brasileiros do varejo online já
miram com olhos de lince (vendo
muito bem; com visão apurada; en-
xergando muito longe) este merca-
do, como a Blockbuster, que após ser
incorporada pela holding Lasa S.A.,
dona das Lojas Americanas, vem fo-
cando sua atuação na operação onli-
ne, desmontando suas operações fí-
sicas, que passam a ser Americanas
Express.

Os crescentes índices de inclusão
digital, recordes no tempo de nave-
gação online e crescimento do mer-
cado de comércio eletrônico levará
o Brasil, que já ocupa a décima pri-
meira posição no faturamento mun-
dial do home vídeo, atrás dos EUA,
Reino Unido, Japão, Austrália, França,
Alemanha, Países Baixos, Bélgica e
Itália, a ocupar em breve posição de
destaque, sedimentando, também
em nível local, o novo padrão de lo-
cação VOD.

Aos players que citei, à exemplo da
TOP MOVIE e Blockbuster, somam-
se outros como Livraria Saraiva, que
buscam entrar em cena rapidamente,
ajustando sinergias com "partners",
"majors" e tentando atrair investido-
res estratégicos que os auxiliarão, à
exemplo das estradas de ferro, a ajus-
tar suas bitolas para trafegar.
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