
Saraiva e Microsoft aliam-se para criar serviço de filme sob demanda 
 
O setor de entretenimento tem sido um dos mais afetadas pela popularização da internet. 
Primeiro, foi o mercado fonográfico que sofreu o impacto da pirataria on-line e da falta de um 
modelo comercial eficiente, por parte das gravadoras, para conquistar esse público. Agora, é a 
vez do cinema tentar adaptar-se ao novo mercado.  
 
No Brasil, a primeira iniciativa de download legal de filmes foi lançada ontem por meio de uma 
parceria entre o grupo Saraiva, um dos mais tradicionais do mercado editorial, a Microsoft e a 
Truetech. 
 
O serviço, que entrou no ar ontem mesmo, tem como objetivo oferecer aos clientes da Saraiva 
serviços de aluguel e compra de filmes, através da transferência da produção para o 
computador do usuário. Na estreia, o serviço Saraiva Digital oferece um acervo de 500 títulos, 
provenientes dos grandes estúdios - entre eles Warner, Paramount, Fox e Paris Filmes. A ideia, 
segundo Marcílio Pousada, presidente da Livraria Saraiva, é alcançar cerca de dois mil filmes 
até o fim do ano.  
 
Para o usuário, o processo de compra é simples. O consumidor acessa o site, escolhe se quer 
alugar ou comprar o filme e, depois de fazer um cadastro, instala um gerenciador de 
downloads na máquina. O processo todo, dizem as empresas envolvidas no serviço, dura 
apenas alguns minutos. Depois disso, o conteúdo começa a ser baixado de maneira 
automática.  
 
No caso da compra, o filme fica armazenado no computador do cliente e é possível fazer cópias 
do conteúdo para uma mídia física. É diferente do que acontece se o cliente optar por um 
aluguel. Nesse caso, o filme também fica armazenado na máquina do usuário, mas só pelo 
prazo estipulado no contrato. Depois disso, a tecnologia de DRM - um sistema de controle de 
direitos autorais, vinculado ao conteúdo - impede que o arquivo seja exibido. 
 
Os preços para aluguel variam entre R$ 3,90 e R$ 6,90. A venda de filmes começa em R$ 
9,90. Para as empresas que tentam explorar esse segmento, uma das principais dificuldades é 
concorrer com sites ilegais, que permitem o download gratuito de produções que mal 
acabaram de ser lançadas.  
 
Além do custo, outro problema é tempo que se leva para baixar um filme. Mesmo com o 
crescimento da base de assinantes de banda larga - atualmente são 12 milhões de usuários no 
país, segundo dados da consultoria IDC -, a velocidade de conexão, na maior parte dos casos, 
ainda é muito lenta para esse tipo de tráfego de dados. No novo serviço da Saraiva, o usuário 
vai demorar entre uma hora e meia e três horas para realizar o download, se tiver uma 
conexão de um a dois megabytes por segundo. De acordo com a mais recente pesquisa 
Barômetro Cisco, elaborada pela IDC no fim de 2008, cerca de três milhões de pessoas tem 
conexão de banda larga entre um e oito megabytes por segundo no país. 
 
Nos EUA, o modelo de filmes pela internet tem avançado mais rapidamente por conta das 
ofertas de banda larga com velocidade maior, que permitem assistir a filmes em tempo real. 
Sob esse sistema, o arquivo não fica armazenado no computador do cliente. 
 
É esse modelo que a locadora de filmes on-line NetMovies pretende trazer para o Brasil. 
Paralelamente, a empresa tem planos de lançar um serviço parecido com o da Saraiva até o 
fim do semestre. 
 
Na busca pela definição de modelos comerciais eficazes para assistir filmes via internet, tem 
ocorrido muitos choques empresariais. Ontem, nos Estados Unidos, a RealNetworks fez nos 
tribunais um contra-ataque à Walt Disney Co e a outros sete estúdios de Hollywood, alegando 
que essas empresas conspiram para impedir que concorrentes ofereçam ao consumidor a 
capacidade de fazer uma cópia de seus próprios DVDs. Os estúdios fizeram o primeiro 
movimento, processando a RealNetworks depois que a empresa lançou um software que 



permite fazer essas cópias. Por decisão judicial, o programa está fora de circulação enquanto 
não se chega a um veredito final. 
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