
Discos também terão produção local 
 
Se os primeiros tocadores de Blu-ray produzidos no Brasil já estão chegando ao mercado, em 
2010 começam a chegar também as primeiras mídias estampadas com o selo de produção 
local. A estratégia já está nos planos de pelo menos três empresas especializadas: 
Microservice, Videolar e Sony DADC - unidade do grupo japonês voltada à fabricação de 
mídias. 
 
Além da demanda, pesa na decisão das companhias o fim dos benefícios fiscais para a 
importação de discos de Blu-ray prontos estipulado pelo Processo Produtivo Básico (PPB). A 
medida só vigora até dezembro. A partir daí, as empresas só terão isenção de impostos se 
produzirem as mídias e fizerem a sua embalagem no Brasil. 
 
Segundo Isaac Hemsi, diretor da Microservice, a empresa terá sua linha de produção de discos 
com conteúdo de cinema, música e jogos funcionando a todo vapor no dia 2 de janeiro. Para 
isso, ela fez um investimento de R$ 10 milhões em equipamentos e treinamento de pessoal. A 
capacidade produtiva é de 400 mil discos por mês. "O mercado vai crescer e temos que estar 
preparados", diz o executivo. 
 
Cerca de 500 títulos lançados no Brasil são embalados em Manaus atualmente. Segundo 
Hemsi, a tática dos produtores de conteúdo tem sido colocar no mercado uma grande 
variedade de títulos com tiragens menores. Com a produção local, a tendência é que a 
indústria ganhe escala, as tiragens aumentem e os preços caiam. 
 
Para Hemsi, entretanto, seria muita especulação falar já de quanto será a redução. "É difícil 
fazer essa comparação com uma empresa estrangeira que já tem escala de produção", afirma. 
Segundo ele, os principais centros de produção de Blu-ray no mundo hoje são Estados Unidos, 
México, Áustria, Polônia, Alemanha e Japão. 
 
Na loja virtual da Videolar, um mesmo filme pode ser encontrado por uma diferença de preço 
de 3 vezes entre as versões em DVD e Blu-ray. A empresa planeja para 2010 o início da 
fabricação de mídias que usam a nova tecnologia. 
 
Já a Sony DADC planeja produzir 600 mil unidades de discos para armazenamento de dados, 
videogames, áudio e vídeo em seu primeiro ano de atividade fabril. O volume está previsto 
para saltar para 1 milhão no ano seguinte e para 2,5 milhões de unidades no terceiro ano. Em 
três anos de produção, a Sony prevê que gastará cerca de R$ 23,4 milhões com custos de 
produção, com faturamento total de R$ 61,5 milhões estimado para o período.  
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