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A fantástica
fábrica de
downloads
A Saraiva inaugura o primeiro serviço de aluguel e venda de filmes
digitais do país e dá início à era pós-DVD

LUIZA DALMAZO

N
o início de abril, o filme Cre-
púsculo chegou às videoloea-
doras. Bárbara Alessi, de 14
anos, correu para alugar o DVD

na maior loja de aluguel de filmes de
Concórdia, no extremo oeste de Santa
Catarina. Não conseguiu. Teve de en-
frentar uma fila de espera de uma sema-
na e meia, que já estava organizada
antes mesmo da chegada do disco à ci-
dade. A Cine Vídeo, locadora da qual
Bárbara é cliente, comprou dez cópias
do filme e nem assim conseguiu evitar
as filas. Casos como esse se repetem
semanalmente na maioria das 8 000
videolocadoras do país. Afinal de con-
tas a quantidade de DVDs disponíveis
para aluguel é limitada. Ou melhor, era.
A entrega digital de filmes, que já co-
meça a ganhar corpo nos grandes mer-
cados do exterior, chega ao Brasil neste
mês. A varejista Saraiva, dona do ter-
ceiro maior site de comércio eletrônico
do país. está abrindo uma loja de down-
loads de filmes. Batizado de Saraiva
Digital, o serviço é o primeiro no país

a oferecer aluguel ou compra de filmes
sob demanda. Com um computador e
uma conexão de banda larga, será pos-
sível assistir a lançamentos, títulos de
catálogo e programas de TV sem pre-
cisar ir até a locadora—ou à banca dos
camelôs que vendem cópias piratas. O
formato MP3 e os downloads legais (e
também os ilegais) transformaram para
sempre a indústria da música. Agora, o
mesmo fenômeno começa a acontecer
com os programas de televisão e o ci-
nema. A indústria cinematográfica, um
negócio que hoje movimenta 62 bilhões
de dólares no mundo, está prestes a vi-

venciar a maior transformação desde o
fim do cinema mudo.

A entrega digital de filmes tem van-
tagens óbvias sobre os discos. A maior
delas é a comodidade. Não é preciso
sair de casa nem se preocupar com fil-
mes indisponíveis. Outra diferença
fundamental dos serviços de download
é o acervo. Por problemas de espaço,
uma locadora de médio porte tem a
qualquer momento em seu acervo uma
média de 4 000 filmes. Num serviço
digital, esse limite obviamente deixa
de existir. A Saraiva Digital estreia com
700 títulos, mas o plano é crescer a co-
leção rapidamente para atingir 10 000
títulos em catálogo até o fim do ano.
Há também a questão da distribuição
geográfica. Embora haja locadoras nos
mais remotos cantos do país (muitas
vezes alugando filmes piratas), com a
internet, a distância deixa de ser um
obstáculo para a distribuição de filmes.
Finalmente, existe a questão da varie-
dade. Em geral, uma locadora mantém
nas prateleiras somente os hits que têm



mais procura. Quem está interessado
em obras menos conhecidas tem de
contar com a sorte — e olhe lá.

Nos Estados Unidos, país onde há o
maior número de serviços de downloads
de filmes em operação, o mercado de
venda e aluguel de filmes online movi-
mentou 620 milhões de dólares no ano
passado, segundo a empresa de pesqui-
sa de mercado Screen Digest. Esse nú-
mero deve triplicar até 2012. Ainda é
pouco diante dos 5,5 bilhões do merca-
do tradicional, mas é o segmento da
indústria que mais cresce. O mundo da
distribuição digital também é palco das
maiores mudanças no tradicional jogo
de forças do setor. Considere o caso da
indústria da música. Lançada em abril
de 2003, a loja virtual iTunes, da Apple,
levou menos de seis anos para passar o
Wal-Mart e tornar-se a maior vendedo-
ra de música dos Estados Unidos. Em
janeiro deste ano, a Apple respondia por
19% das vendas de música no mercado
americano, segundo o instituto de pes-
quisas NPD Group. Além de músicas,
a Apple vende filmes e séries de TV e
enfrenta a concorrência de empresas
como a locadora Netflix, que entrega os
DVDs pelo correio e agora tem a opção
dos downloads, e a gigante do comércio
eletrônico Amazon, com 40 000 títulos
à disposição do usuário.

A SARAIVA DIGITAL é uma experiência
pioneira, e a empresa não se arrisca a
fazer previsões sobre o tamanho do mer-
cado. Hoje, só 18% das residências bra-
sileiras têm acesso à internet, e menos
da metade dos assinantes conta com
uma conexão rápida o suficiente para
baixar filmes. Mas a idéia é olhar para
o futuro, segundo Marcílio D'Amico
Pousada, presidente da Livraria Saraiva,
responsável pela iniciativa digital da
empresa. "Sabemos que as pessoas vão
comprar mais mídias digitais e quere-
mos ser pioneiros nesse modelo que vai
fazer parte da vida das pessoas", diz
Pousada. "Temos 95 anos de vida e sem-
pre sobrevivemos antecipando as neces-
sidades dos clientes." EXAME acompa-
nhou de perto os meses finais da mon-
tagem do serviço. Um dos maiores
obstáculos foi vencer a burocrática libe-

ração dos grandes estúdios. Inicialmen-
te, apenas Warner Bros e Paramount
Pictures farão parte do catálogo, além
de distribuidoras independentes. (Com
a Apple, a história foi parecida, e em
menos de um ano todos os grandes es-
tavam a bordo.) Para fazer marketing, a
Saraiva pretende aproveitar a circulação
de seu site, que tem l milhão de clientes
ativos e processa 12 000 pedidos por
dia. A empresa escolheu a tecnologia da
Microsoft para a codificação e a segu-
rança dos arquivos, e a loja virtual e o
sistema de entrega foram desenvolvidos
pela Truetech, uma companhia brasilei-
ra especializada em vídeos online.

O maior concorrente dos serviços
online, não apenas da Saraiva mas em
todo o mundo, ainda é o tempo. Embo-
ra as conexões de banda larga estejam
se tornando o padrão, o meio físico ain-
da deve ter uma longa sobrevida. "Es-
timamos mais cinco ou dez anos de
crescimento até que o vídeo online sob
demanda se torne o líder de vendas",
afirma o vice-presidente de comunica-
ção corporativa da americana Netflix,
Steve Swasey. Além dos DVDs atuais,
os estúdios de cinema começaram a
lançar seus títulos de catálogos no for-
mato Blu-ray, que oferece imagens em
alta definição. Mas, apesar da vitória na
guerra com o padrão HD-DVD. o Blu-
ray pode se tornar um mercado compa-
rativamente pequeno. Existem vários
indícios de que o consumidor médio
abre mão da qualidade da imagem em
nome de um acervo vasto e de acesso
imediato. Na cola da Saraiva, outras
empresas, como Blockbuster Online,
NetMovies e Virtus, já têm planos de
lançar ofertas semelhantes. As locado-
ras de pequeno porte, que já sofreram
um golpe com a chegada da rede Block-
buster ao país nos anos 90 (agora parte
do grupo B2W), vão ter um novo con-
corrente, invisível e com espaço infini-
to nas prateleiras. Mais uma vez, o su-
cesso da venda de músicas digitais
serve de exemplo: tecnicamente, a qua-
lidade do áudio de um CD é superior à
de um MP3 — mas as lojas especiali-
zadas em música continuam fechando
as portas em todo o mundo. Bem-vindo
à era pós-DVD.

A era dos
vídeos digitais
A Saraiva inaugura no país o modelo
de aluguel e venda de downloads.
Abaixo, como funciona o sistema
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