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É oficial: os dias de glória do DVD acabaram. Robert A. Iger, presidente-executivo da Walt 
Disney, deixou isso implícito em uma conferência telefônica com analistas é o único presidente 
de um estúdio de cinema a sugerir publicamente até agora que Hollywood não pode mais 
contar com um negócio lucrativo que já rendeu bilhões de dólares.  
 
As vendas de DVDs caíram 6,3% no ano passado. Embora a economia seja um fator provável, 
também está claro que os expectadores estão evitando os DVDs porque possuem uma série de 
outras opções, desde assistir filmes e programas de TV on-line a jogar videogames. Assim, os 
executivos de Hollywood estão enfrentando uma charada familiar a muitos presidente-
executivos: eles precisam estimular um produto que está perdendo força, ganhando tempo 
enquanto repensam todo o seu modelo de negócios.   
 
Os discos Blu-ray de próxima geração darão um alento ao DVD, mas os chefões dos estúdios 
de cinema ainda estão lutando para sustentar as vendas. Iger pode acreditar que os melhores 
dias do DVD já ficaram para trás, mas também está tentando dar um empurrãozinho nas 
vendas. Ele vem tentando fazer o estúdio produzir mais filmes com a marca Disney. Os pais 
não só têm uma propensão maior a comprar mais DVDs da Disney do que outros filmes, como 
também os filmes com a marca Disney podem ser comercializados através dos parques 
temáticos da companhia, os canais de TV e as lojas. "A marca Disney nos dá uma vantagem", 
diz Iger.   
 
Com as vendas de DVDs em queda, os estúdios estão buscando meios de reduzir os custos, 
para que eles possam ganhar mais com cada disco. Um dos alvos principais: os chamados 
negócios secundários, que dão aos artistas e diretores uma parte da receita de um filme. Cada 
vez mais os executivos insistem que um filme precisa "empatar" antes do estúdio começar a 
dividir os lucros. A Sony Pictures Entertainment está firmando esses acordos. "Não podemos 
mais distribuir dinheiro porque não sabemos mais como as vendas de DVDs irão se sair", 
afirma Michael Lynton, presidente-executivo da Sony Pictures.   
 
Mesmo com os estúdios adotando medidas defensivas, eles se preparam para o dia em que os 
filmes não mais virão em discos prateados, passando a ser distribuídos principalmente pela 
internet ou através dos serviços de "video-on-demand" das companhias de TV a cabo e TV por 
satélite. Esse mercado já movimenta cerca de US$ 1,4 bilhão, segundo a Adams Media 
Research, e no ano passado ele cresceu 19%.   
 
No momento, a maioria dos estúdios está dando os primeiros passos. Em vez de esperar 
semanas entre o lançamento do DVD e as versões on-line e a cabo de um filme, a Warner 
Bros. e outras estão lançando simultaneamente alguns poucos títulos selecionados. O objetivo 
é atrair adolescentes e outros consumidores que não estão comprando DVDs. Há também 
outras medidas em andamento para permitir aos telespectadores baixar filmes depois de sua 
estreia nos cinemas, mas antes de eles serem colocados à venda como DVDs. A ideia, diz 
James Gianapulos, presidente adjunto do conselho de administração da Fox Filmed 
Entertainment, é cobrar um ágio alguns no setor vêm mencionando até US$ 40 para se assistir 
antecipadamente um filme de alta definição.   
 
Indiscutivelmente, a Paramount foi mais longe até agora: ela está estreando filmes na 
internet. No ano passado ela colocou a comédia "Jackass 2.5" no site da Blockbuster de graça. 
O filme de 64 minutos atraiu 15 milhões de espectadores. Isso gerou propaganda boca a boca, 
o que segundo a Paramount a ajudou a vendê-lo para uma variedade de sites. "Você pode usar 
a internet para lançar um filme da mesma maneira que você usa um cinema", diz o czar digital 
do estúdio, Thomas Lesinski, que pretende produzir mais filmes de baixo orçamento para a 
internet.   
 
A venda ou locação eletrônica de filmes é um bom negócio. Os estúdios recolhem cerca de 
70% da taxa de US$ 4,99 que as companhias de TV a cabo cobram dos assinantes na locação 
de um filme, contra 30% na venda de um DVD. É claro que os DVDs ainda geram 70% dos 



lucros dos filmes. O truque será aumentar a distribuição eletrônica sem esfriar os negócios 
com DVDs.   
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