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O futuro é azul
Com as vendas de DVD em queda, distribuidores apostam
nos discos Blu-ray para recuperar mercado.

N
ão é de hoje que a
indústria de home video
tem sofrido duros
ataques. Com o
crescimento da

pirataria, a mudança nos hábitos do
consumidor, as altas temperaturas e a
disponibilidade de diferentes formas
de entretenimento, as distribuidoras
de filmes têm visto as suas vendas
caírem, especialmente no segmento
de locação. Para recuperar mercado e
atrair um público cada vez mais
distante das locadoras, as
distribuidoras têm colocado as suas
fichas no combate à pirataria e nas
novas mídias. A menina dos olhos
desse mercado, porém, assim como
para a televisão aberta e por
assinatura, é a alta definição. Não
apenas a imagem em HD, mas todos
os recursos possíveis de serem
oferecidos na mídia em alta definição
que aos poucos tomará o lugar do
DVD, o disco Blu-ray.

De 2006 para 2007, a União
Brasileira de Vídeo (UBV) identificou
uma queda de 28,1% das vendas de
DVDs para as locadoras. Isso significa
quase 2,4 milhões de unidades a
menos no mercado. E a perspectiva
para este ano também não é das
mais otimistas: os números da UBV
apontam que no primeiro semestre
de 2008 foram vendidas cerca de um
milhão de unidades a menos que no
mesmo período em 2007. Esses
números desanimadores, porém, não
se repetem no varejo. Com um
aumento de 16% nas vendas de
unidades de DVD no varejo no
primeiro semestre de 2008, em
relação ao mesmo período de 2007, a
Warner Home Video estima um
crescimento de 12% em 2008 cm
relação a 2007, e 10% em 2009.

Espera-se que essa seqüência de
quedas nas vendas para locação, que têm
acontecido desde 2006, seja quebrada,
especialmente agora que a indústria de
home video pode contar com novas
tecnologias em termos de distribuição e
mídia. "Trabalhamos em paralelo a
distribuição via Internet, mas acredito que
o foco maior seja em Blu-ray", diz o
gerente de merchandising e varejo da
Warner Home Video, Cloyton Oliveira.

Desde que a Sony venceu a guerra do
player HD contra a Toshiba e viu o
fabricante do HD-DVü retirar o seu
produto do mercado, as distribuidoras
passaram a olhar o Blu-ray como
alternativa para o aumento na venda de
DVDs, tanto para locação quando para
varejo. No Brasil, no entanto, a mídia em
alta definição ainda é muito recente. Tão
recente que sequer existem números
oficiais sobre a quantidade de aparelhos
de Blu-ray vendidos no País. A estimativa
de fontes do setor é que este número
esteja próximo de 30 mil aparelhos
vendidos em 2008 (entre Blu-ray e Play
Station 3, console de videogame capaz de
reproduzir o formato). Embora o número
possa parecer grande, é preciso
lembrar que foram vendidos
cerca de 6,5 milhões de
aparelhos de DVD para as
lojas de varejo em 2007
(estima-se que 60% a
70% sejam
comercializados
para o público
final), segundo

indicadores de desempenho do
Pólo Industrial de Manaus.

Isso não significa, porém, que as
distribuidoras não estejam dispostas
a apostar no novo formato. Assim
como aconteceu com o DVD em
2005, quando este se consolidou
como o substituto do vídeo cassete, é
esperado que, aos poucos, a
população se interesse pelos atrativos
do Blu-ray, que vão desde a melhoria
do áudio e da imagem até os recursos
interativos, e substitua os aparelhos
que têm em casa por aqueles capazes
de ler o disco azul.

Em preparo para esse momento,
as distribuidoras já começam a
demonstrar seus esforços no novo
formato. Segundo números da UBV,
foram lançados (até julho deste ano)
150 títulos em Blu-ray no Brasil.
Oliveira diz que uma estimativa da
Warner Home Video aponta que
foram vendidos cerca de 4,2 mil
discos Blu-ray no Brasil para o varejo
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e 2,3 mil discos para o
segmento de locação, ato
junho passado.

A Warner, por exemplo,
lançou quatro títulos em
Blu-ray no País, os quatro
filmes da franquia "Harry
Pottef'. A partir do
setembro, três novos
títulos estarão disponíveis
e em outubro, outros oito
filmes serão lançados om
Blu-ray. "Nossa estimativa é lançar
em 2009 cerca de 70 títulos
simultaneamente em DVD o Blu-
ray", diz o gerente da. divisão de
home video da Warner Bros.

A Fox Home Entertainment, que
tem 31 títulos lançados no Brasil
(sendo apenas quatro com legenda e
áudio em português), planeja ter até
o final do ano outros 20 títulos no
mercado. "Até o final do primeiro
trimestre de 2009 teremos mais de
90 filmes disponíveis", diz o diretor
de marketing da distribuidora,
Hegeí Braga.

A Universal Home Entortainment
também tem planos de lançar títulos
em Blu-ray este ano. Segundo o
diretor geral da Universal Pictures
America Latina, Paulo Valente, esses
planos são para o último trimestre de
2008 e devem incluir o lançamento
de cinco a, dez títulos. "Acreditamos
que o mercado de home vídeo deve
se manter estável ou crescer com a
chegada do Blu-ray. Além de ser
mais seguro, esse produto c mais
atraente, com facilidade de
navegação, qualidade de imagem e
de som", diz Valente.

O diretor aposta que,
inicialmente, serão lançados em
Blu-ray aqueles filmes que tem
apelo maior nesse tipo de mídia,
ou seja, aqueles que tenham
melhores efeitos sonoros e visuais
a serem aproveitados.

Preço, sempre ele
Hoje, para ter a experiência

complete de assistir a um filme em
Blu-ray é preciso ter um player capaz
de suportar o formato, uma televisão

"Acreditamos que o
mercado de home video
deve se manter estável
ou crescer com a chegada
do Blu-ray"
Pauto Valente, da Universal
Pictures Brasil

em alta definição, um
equipamento de som surround
e ainda a mídia Blu-ray.
O preço de um aparelho

reprodutor de Blu-ray está próximo dos
R$ 2 mií, enquanto o valor de um filme em
disco Blu-ray no varejo sai pelo preço
médio de RS 90.

O alto custo do produto fínal é
justificado polo mercado por vários
fatores, entre eles, o custo de produção
(replicação e autoração) e a falta de
escala. O custo de importar um disco em
relação à produção local, hoje inexistente,
é ura dos responsáveis pela inflação do
preço. "A produção local facilita o
planejamento, além de possibilitar o
preço menor que o do artigo importado",
diz o gerente da Warner.

Além disso, a falta de escala é
apontada como o principal fator para que
os preços permaneçam altos. "Para que o
preço caia é necessário atingir escala, é
preciso que o mercado ganhe fôlego", diz
Oliveira. Atingir essa escala pode demorar
um pouco. Porém, com a alta definição em
alta em outros setores audiovisuais, como
a televisão aberta e por assinatura, o
player Blu-ray pode ser impulsionado.
"Existe mídia indireta da TV em alta
definição, o que gera curiosidade sobre o
HD", explica Oliveira.

Valente, por outro lado, acredita que o
player Blu-ray pode até incentivar a
compra de um televisor HD. "Quando o
DVD foi lançado, não adiantava
a pessoa ter uma televisão velha
em casa. O efeito não era o
mesmo", lembra.

Para o gerente da Warner, o
"boom" deste mercado deve

"Nossa estimativa é lançar
em 2009 cerca de 70 títulos

simultaneamente em
DVD e Blu-ray"

Cleyton Oliveira, da Warner Home Video

acontecer em 2010 ou 2011, quando
alguns fatores, como o preço do
player, devem mudar. "Acho que o
disco Blu-ray vai susbtituir o DVD,
assim como aconteceu com as fitas
cassete. Até porque, o player de Blu-
ray é capaz de ler DVD Iradicional",
diz. Ele aposta ainda que o Blu-ray
pode ser muito benéfico para o
mercado de locação. "Enquanto o
preço estiver alto no varejo, o
consumidor, que já tem o
investimento na televisão e no player,
vai preferir alugar. Além disso, a
pirataria, considerada pelo setor o
grande vilão do rental, é mais restrita
com o Blu-ray", afirma.

Braga diz que a estratégia da Fox
é fortalecer o mercado de locação, já
que os consumidores não devem
substituir as suas videotecas tão
rápido. Ele aposta que o Blu-ray
crescerá a partir do começo de 2009,
quando o preço do player deve
baixar. "Alguns parceiros de
hardware nos dizem que vão
começar a produzir as primeiras
unidades do player em Manaus, a
partir de janeiro", diz.

Valente, durante apresentação na
Feira Internacional da Indústria do
Cinema e Audiovisual, disse estar
otimista quanto ao futuro. "Acredito
que de três a cinco anos estaremos
com a maioria dos títulos sendo
lançados simultaneamente em Blu-
ray e no formato atual", disse.

Para divulgar a alta definição no
home vídeo, a aposta são ações e
peças de ponto-de-venda. "Os 'heavy
users' conseguem uma interatividade
maior no ponto de venda", diz
Oliveira. A pouca publicidade

existente hoje sobre o Blu-
ray pode ser atribuída à
cautela quanto ao anúncio
de um produto que não
está nas prateleiras. "Eu
começaria a anunciar pelo
ponto-de-venda. Pelo
volume que é
comercializado hoje,
ainda não vale a pena
investir era veículos de
massa", conclui Valente.
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