
Em vez do DVD, filme vai para o pen drive 
 
Você quer alugar um filme para assistir em seu netbook durante uma viagem, mas então se 
lembra que seu aparelho - como é comum nesse tipo de produto - não tem um dispositivo 
leitor de DVD ou de CD. Então você vai a uma locadora de filmes e encontra o mesmo título, 
só que armazenado em um pen drive. Essa experiência, que já começou a ganhar espaço em 
outros países, pode chegar em breve ao Brasil. A brasileira Videolar, fabricante de discos de 
gravação como DVD e CD, é uma das companhias que se preparam para entrar de cabeça na 
produção local de pen drives. A oferta de filmes gravados em pen drives é um dos motivadores 
desse movimento. 
 
O plano da Videolar, conforme apurou o Valor, é fabricar 600 mil unidades do dispositivo de 
armazenamento no primeiro ano de atividade. Nos dois anos seguintes, a meta é fazer o 
volume saltar para 700 mil e 900 mil unidades, respectivamente. Em três anos, a fabricação 
vai consumir investimentos estimados em aproximadamente R$ 60 milhões, entre gastos 
financeiros e com insumos. 
 
O plano de produzir os pequenos dispositivos é confirmado por Carmo Caparelli, diretor de 
operações da Videolar. O início das operações, diz ele, ainda depende de alguns acordos 
financeiros com outros fornecedores. Boa parte dos componentes usados na montagem de um 
pen drive, comenta Caparelli, é fabricada pela Samsung e a Toshiba. "Essas companhias são 
as maiores produtoras de memória flash e outros componentes. Por isso temos que nos 
certificar da melhor forma de ter acesso a essas peças no Brasil." 
 
Hoje, a quase totalidade desses dispositivos vendidos no Brasil é importada da Ásia. O objetivo 
da Videolar, segundo Caparelli, é vender pen drives com conteúdo gravado e não apenas o 
dispositivo em si. "Em alguns países, já temos visto promoções de distribuição de pen drives 
com conteúdo de vídeo. Queremos promover ações parecidas no Brasil." 
 
O plano de produção da Videolar prevê a fabricação de dispositivos com capacidade de um a 
64 gigabytes. "Dependendo do filme que for gravado em um pen drive, pode se perder alguma 
qualidade, porque a compressão de dados que se faz é muito forte", disse. "No entanto, há 
diversos conteúdos que podem ser vendidos por meio desses dispositivos.  
 
Quem também se movimenta para fabricar pen drives no país é a CCE, por meio de sua 
divisão de informática, a Digibrás. O plano da CCE é produzir 2,2 milhões de unidades do 
dispositivo em três anos de operação. Os investimentos previstos para este período superam 
R$ 14 milhões. 
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