
Locadoras
mudam
paranão
morrer

A videolocadora é um fenôme-
no do século passado. O forma-
to digital facilitou o acesso a fil-
mes e a reprodução de vídeos.
Comisso,omercadodeentrete-
nimento doméstico virou do
avesso. Locadoras estão mor-
rendoou,aomenos,seadaptan-
doaumaera emqueénaweb, e
não mais em lojas, que as pes-
soas pegam seus filmes.

“Nós ainda estamos come-
çando a usar download e strea-
ming para assisti-los, mas da-
qui alguns anos essa prática se
tornará anorma”, disse aoLink
Henry Jenkins, professor do
InstitutodeTecnologiadeMas-
sachusetts (MIT). Ele acredita
que é questão de tempo para
que deixe de ser ilegal ver fil-
mescomafacilidadedoYouTu-
be. Enquanto esse dia não che-
ga, o problemaprincipal das lo-
cadoras é o fato de que as pes-
soas estão deixando de alugar
DVDs para comprar ou baixar
filmes via internet.

OnúmerolojasdotiponoBra-
sil – são 8 mil – pode parecer
grandiososecomparadoàsnos-
sas pouco mais de 2,4 mil salas
de cinema. Mas há apenas qua-
troanoserammaisde12milloca-
doras. “A venda da rede Block-
buster (para a Americanas) aju-
douaqueda”,afirmaMarcosOli-
veira, diretor da Motion Pictu-
resAssociation (MPA)naAmé-
ricaLatina.Duasdasmaioresre-
des domercado – 2001 e Block-
buster – foram procuradas pela
reportagem e preferiram não
darentrevistas.Apesardaredu-
ção, a queda das locadoras é
uma crise de modelo de negó-
cios,enãodeformato.“Oforma-
to permanece, mas modelos de
negócios acabam e se renovam
a toda hora”, explica Jenkins.

De uma dessas renovações
surgiuaNetflix, quedesbancou
agiganteBlockbusternosEUA
e se tornou amaior locadorado
mundo. E sem ter sequer uma

lojafísica.NoBrasilexistemini-
ciativas parecidas, como aNet-
Movies e a Pipoca Online, por
exemplo, mas não é apenas da
internet que vem a inovação.

Videolocadoras físicas, de
rua, também apostam em mu-
danças para sobreviver, como
capricharnaescolhados filmes
que formamoacervooumelho-
rar o atendimento.

Com lojas embairros nobres
de São Paulo, como Moema e
Itaim, a MovieToGo investe há
dois anos no formatoBlu-ray. O
formato ainda é um produto de
luxonoPaís,jáqueexigeumapa-
relhoespecífico(quecustanomí-
nimoR$1mil)esóvaleapenase
for ligado aumaTVdealta defi-
nição (someR$2mil à conta).

“OBlu-raynão teve omesmo
boom que o DVD em seu início
por causa da crise,mas,mesmo
assim, está crescendo. É uma
questão de tempo para tomar o
mercado todo”, afirma Rodrigo

Angélico, umdossóciosda loca-
dora. Além dos 2 mil títulos dis-
poníveis, a loja também aceita
pedidosde filmes feitos online.

Em apenas três anos, o total
de DVDs vendidos no País caiu
45% em locadoras e 14% no to-
tal. A grande esperança da in-
dústriaparacombaterosdown-
loadseapirataria física éoBlu-

ray. “Não que seja impossível
copiá-lo,masnãocompensa.Se-
riamuito caro. Parao consumi-
dor,serámelhorcompraropro-
dutooriginal,quetemmaisqua-
lidade”, apostaAngélico.

Para Juliano Bolzani, dire-
tordemarketingdaSony,aque-

da nas vendas não é exatamen-
te um problema de suporte,
mas efeito de uma “mudança
nos hábitos de consumo dos
clientes”. Isso incluinãoapenas
a facilidade das trocas via web
como a falta de tempo dos con-
sumidores e a concorrência
comoutrasformasdeentreteni-
mento, comoTVe games.

Umamudançadecomporta-
mento está afastando as pes-
soas das videolocadoras. Mas,
se a ameaça do futuro parece
ser o streaming, a de hoje é a
pirataria – online, por sites de
torrent,ouoffline,naversãofísi-
ca. Como concorrer com ela?

Depoisde trabalhar por sete
anos nas três maiores redes de
SãoPaulo,opublicitárioMaurí-
cio Silva percebeu a demanda
por filmes alternativos e fun-
dou a sua própria locadora, a
NotoriunsFilmes,emPerdizes.

Em2002,Mauríciocomeçou
aofereceraquiloquenãoéfacil-

mente encontrado mesmo
em sites de torrent ou ban-
quinhasdecamelô: filmeses-
trangeirosclássicos,brasilei-
rosetítulosexibidosemmos-
trasdecinema.Semcitarnú-
meros, ele diz que o modelo
rendeucrescimentoinversa-
mente proporcional ao pre-
juízoqueasgrandesredesti-
veramnos últimos anos.

De propósito, o dono da
Notoriuns aproveitou a pai-
xão pelo cinema para dar
atendimento especial aos
clientes. Além dele, todos os
atendentes manjam tudo do
assuntoepassamogostopa-
ra qualquer pessoa que en-
trenaloja.“Acreditonofutu-
ro dos filmes pela internet.
Este espaço (a loja) vai virar
vitrine para os românticos
quegostamdecomprareco-
lecionar. Quem quiser alu-
gar, vai fazerdownloadmes-
mo”, prevê, realista. ●

Vídeo

Pequenasbrigamporespaço
nomercadonorte-americano

Recomendação
onlinede filmes
éapróxima
fronteira

Paraqueasvideolocadorasonli-
nesubstituamas lojasdebairro
falta, antesde tudo, sabercomo
indicarosmelhores filmespara
cada cliente da mesma forma
que fazem os bons atendentes,
especialistas em cinema. Mas
ninguém faz ideia em quanto
tempo isso será possível.

NosEstadosUnidos,avideo-
locadora online Netflix lançou
umconcursoem2006queofere-
ceriaUS$ 1milhão a quemdes-
cobrisse um modelo computa-
cionalquemelhorasseem10%o
Cinematch,atualsistemadere-
comendações da loja virtua.

10% parecia pouco, mas não
era.Surpreendentemente,ofei-
tosófoialcançadonesteanoem
julho, três anos depois, por
duas equipes dematemáticos e
pesquisadores em ciência da
computação.

Umadelas,chamadaTheEn-
semble, conseguiumelhorara o
sistema em 10,10%. A outra
equipe, BellKor’s Pragmatic
Chaos, atingiu a imperceptível
diferença de 10,09%. A Netflix
ainda deve anunciar este mês
qual das duas equipes – ou am-
bas – vencerá o prêmio.

O segredo para aprimorar
as recomendações, porém, não
passasóporcálculosmatemáti-
cos.Eleestánarededepessoas.
Sóserápossívelterboasindica-
ções quando cadausuário com-
partilhar informações sobre
seugostocinematográfico,des-
deatores,gêneros, filmes,rotei-
ristas, diretores preferidos até
apontuaçãodecada filmeaque
assiste.

Só que existe um problema.
A Netflix, por exemplo, só terá
recomendações de acordo com
os usuários da própria Netflix.
O próximo passo é tentar orga-
nizar todas as opiniões de blo-
gueiros, críticos de cinema, si-
tesque fazemacoberturadefil-
mes e quem sabe, por que não,
até fazer pesquisas entre os
atendentes de videolocadoras,
para encontrar um sistema de
recomendação completo.

Essa complexidade toda po-
deindicarquetalvezsejaimpos-
sível substituir o atendente afi-
cionadoporcinema.Mas,como
nemtodavideolocadora temal-
guém assim, a internet funcio-
nará, sim, para orientar quem
quiser alugar um filme.

O siteFlixster (www.flixster.
com) é um tipo de rede social
que conecta pessoas em volta
do cinema. Lá, é possível criar
um perfil, adicionar filmes vis-
tos,darnotasaeles,seconectar
com pessoas de gosto parecido
eacompanharsuasrecomenda-
ções.Éumasaída. ● B.G.,F.S.eR.C.

Blogspodemser fonte
de inspiraçãoparaas lojas

Minhavida
deatendente
de locadora

■■■Écadavezmaisnainternetqueaspessoaspegamfilmes,por issoas lojasapostamemnichosparacontinuarabertas

Estilo: locadora vai
ser dos românticos;
quem quiser alugar,
irá para a internet
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Acomunidade de cinéfilos onli-
ne temmuito a ensinar às loca-
doras. Alimentando blogs com
resenhas, críticos amadores
mantêm uma fiel rede de pes-
soas, que acompanha indica-
ções e vai atrás de alugar os fil-
mes sobre os quais leram.

É uma forma eficiente de
umalocadorafalarsobre lança-
mentos. Usando uma aborda-
gempessoal,a locadorapodese
aproximar de potenciais clien-
tes que procuram na internet a
solução para o dilema que sem-
pre surge diante das estantes:
qual filme pegar hoje à noite.

Aweb é umaaposta para es-
se mercado. Recentemente o
Sebrae, no blog Faça Diferente
(www.facadiferente.sebrae.com.

br),publicoudicasdenovosmo-
delosdenegóciosparaasvideo-
locadoras enfrentarem a con-
corrência da pirataria. De dez
sugestões, cinco apontam para
ainternet–comocolocaroacer-
vo disponível na rede, permitir
reservade filmeno site e entre-
gar o filme na casa do cliente.

Omelhorexemplodeblogso-
bre cinema em casa é oGuia da
Videolocadora(http://guiadavi-
deolocadora.wordpress.com). Os
autoresmotramquaisfilmesse-
rão lançadosacadasemana, fa-
zemresenhas e ainda dão dicas
para donos de videolocadoras.
Mas hámuitos outros blogs so-
bre filmes e videolocação (veja
mais no www.estadao.com.br/
link). ● R.S., B.G., F.S.

UMDÓLAR!–Quiosque da Red Box, uma das “vilãs” da indústria

39,7milhõesdedólares
foi o prejuízo da Blockbuster
no segundo trimestre de 2009

22porcento
foi a redução das vendas de
filmes em mídia física nos EUA
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Se o mercado brasileiro ainda
temespaçoparapequenasloca-
doras, comoas debairro, o jogo
nosEstadosUnidos ficabasica-
menteentre três concorrentes:
Netflix,RedBoxeBlockbuster.

Locadoras segmentadas
não entram nessa briga. A cult
KimsVideo, deNovaYork, que
já chegou a ter 300mil pessoas
em sua lista de clientes, era a
opção de quem procurava fil-
mes raros na era pré-internet.
Ostemposmudaramealocado-
ra faliu no início do ano.

Nessecampo,enquantoaNe-
tflix e a RedBox prosperam, a
ex-líder Blockbuster perdeu
US$ 39,7 milhões no segundo
trimestre de 2009 e reza por
uma reação das indústria para
semanter no páreo.

A maior dessas empresas, a
Netflix, não tem lojas físicas e
faztodasassuasentregasàpar-
tir de pedidos feitos pelo site,
que oferece filmes também via
streaming – serviço adotado
por 20%de seus usuários.

Já a Red Box alia uma enor-
mequantidadedequiosques(18
mil) a uma taxa de aluguel ini-
gualável: US$ 1. É tão barato,
queWarner,UniversaleFoxes-
tão achando que o sucesso da
empresaéumdosresponsáveis

pelacrisedoentretenimento
doméstico no país, cuja ren-
da no último trimestre caiu
22%, enquanto o lucro com
aluguéis baixou 19%, segun-
do pesquisa da consultoria
ThomsonReuters.

As três companhias estão
movendo uma ação para re-
tardar os lançamentos ape-
nas para Red Box e Netflix,
que só receberiam os filmes
ummêsapósaestreianasou-
tras locadoras. A Blockbus-
ter está do lado delas.

A Red Box, por sua vez,
também está movendo uma
ação contra as distribuido-
ras, alegando que elas esta-
riam privilegiando suas ri-
vais nos negócios.

OpresidentedaBlockbus-
ter,JimKeyes,disserecente-
mente em uma conferência
queaRedBoxpraticapreços
insustentáveis para se man-
ter nomercado. Especula-se
que a Blockbuster também
esteja planejando instalar
quiosquesautomatizados,se-
guindo o mesmo modelo da
sua concorrente.

Por enquanto, a empresa
está tentando reverter sua
crise apostando não na au-
sência de lojas físicas, como
aNetflix, e nemna facilidade
e barateamento dos quios-
ques da RedBox. A empresa
anunciou na semana passa-
da uma parceria com a em-
presa de telefonia Motorola
para oferecer aluguel e ven-
da de filmes pelo celular. Se-
rá que épor aí? ● R.C., F.S. eB.G.

BLOG-Guia da Videolocadora

●●●Minha família decidiu abrir
uma locadora de vídeo nomeio
dos anos 1980. Naquela época, o
videocassete era visto como uma
espécie de artefatomilagroso,
ummeiomágico de trazer o cine-
ma para dentro de casa.Blade
Runner foi o primeiro filme que
vimos na casa demeu tio. E ele
foi o sócio. Topou o desafio de
abrir o negócio.
Passei a adolescência cercado
pelos filmes. E isso faz comque
qualquer um reúna um conheci-
mento cinematográfico inespera-
do. Um atendente não era apenas
quempegava as fitas do estoque,
era aquele que conhecia cada
filme da prateleira. E os clientes
contavam com isso. Amaioria
nemolhava para as estantes, ia
direto ao balcão e pedia a indica-
ção. Chegamos a ter cinco lojas.
Com a TV a cabo, o número caiu,
até finalmentemeus pais vende-
rem o negócio, com apenas uma
loja, em 1998. Foram bons tem-
pos.● JOCELYNAURICCHIO
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MAISUM–O Cara da Locadora

DUASREALIDADES–A MovietoGo (no alto) e a Notoriuns, de Maurício Silva (acima), apostam em nichos
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