
S
e existe um período do qual a
indústria brasileira da música
se lembra com saudade, é o fim
da década de 90. Mais precisa-

mente o ano de 1997. A fabricação na-
cional de CDs completava dez anos e a
popularização dos discos prateados le-
vava o setor a recordes históricos: 110
milhões de unidades vendidas e um fa-
turamento de l ,3 bilhão de dólares. "Foi
definitivamente o auge da indústria",
diz Paulo Rosa, presidente da Associa-
ção Brasileira dos Produtores de Discos
(ABPD). Os bons tempos, porém, não
duraram muito. A explosão da internet
e das trocas digitais de músicas, assim
como o avanço da pirataria, fez com que
os números caíssem quase 40% nos
cinco anos seguintes. Na segunda déca-
da de vida dos CDs no Brasil, em 2007.
a indústria viveu seu pior momento:
apenas 25.4 milhões de unidades ven-
didas, menos de um quarto de seu me-
lhor período. Empenhados em evitar o
final trágico de uma história que pode-
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ria render um bom filme de drama, os
fabricantes brasileiros de discos estão
procurando um lado B para seu negó-
cio. E a salvação pode vir nas formas
mais improváveis — de embalagens de
iogurte a motocicletas.

"Não existe saudosismo nos negó-
cios. Uma empresa tem de ser rentável."
É com esse lema que Philip Wojdysla-
wski, sócio e presidente da Videolar,
está comandando a estratégia da maior
fabricante de CDs e DVDs no Brasil. A
empresa, criada há 11 anos. teve queda
de 12% no faturamento em 2007, 1,2
bilhão de reais, a primeira retração de
sua história. Para driblar o encolhimen-
to de seu principal negócio, a Videolar
passou a investir no segmento petroquí-
mico, em especial na fabricação de re-
sinas plásticas (apesar da aparência
metálica, as mídias digitais são inteira-
mente feitas de plástico). A Videolar
começou a produzir poliestireno em
2002 para abastecer a demanda interna
de embalagens para os discos — a subs-

tância pode ser usada como matéria-
prima para a produção de plásticos rígi-
dos, descartáveis e isopor. Com o tempo,
abriu as vendas do poliestireno para ou-
tras empresas. Hoje. a unidade de negó-
cios representa um terço das receitas da
Videolar e atende clientes como Bic,
Faber-Castell. Copobras e Bosch. No
ano que vem, a Videolar dará um novo
passo no setor de embalagens, com in-
vestimentos que superam 250 milhões
de reais numa fábrica que produzirá ou-
tro tipo de material, usado em pacotes
de salgadinhos e biscoitos. A previsão é





de 2 500 toneladas produzidas todos os
meses na fábrica de 70 000 metros qua-
drados em Manaus. "Temos de encon-
trar alternativas para sustentar nossos
negócios", diz Wojdyslawski.

Estima-se que entre 1997 e 2005,
época em que as vendas de CDs sofre-
ram suas crises mais agudas em decor-
rência da pirataria, a indústria da mú-
sica cortou metade de seus postos de
trabalho diretos, ou 80 000 empregos,
entre comércio, fabricantes e gravado-
ras. A estimativa de perda na arrecada-
ção em impostos foi de 500 milhões de
reais. Foi justamente nesse período que
a brasileira Microservice, primeira em-
presa na América Latina a fabricar
CDs, começou a montar sua área de
novos negócios. É a partir dela que seus
executivos mapeiam as oportunidades
de investimentos, seja com a criação de
empresas próprias, seja com a associa-

ção a outras compa-
nhias, para diversifi-
car as operações. Um
grupo de cerca de 20
pessoas se dedica a
olhar para as oportu-
nidades de novos ne-
gócios, onde quer que
elas estejam. Foi des-

A Videolar investirá
250 milhões de reais
em uma nova fábrica
de plásticos como
alternativa aos CDs

sa área que nasceu a mais nova inves-
tida da Microservice. A partir de janei-
ro, a companhia fabricará motocicletas
com a marca Iros Motos e terá uma
rede com 50 concessionárias próprias.
Com investimentos de 30 milhões de
reais, a Microservice fabricará 12 000
unidades no primeiro ano. Serão sete
modelos diferentes, entre scooters, mo-
tos e quadriciclos, todos de baixo cus-
to, numa divisão comandada pelo sócio
de Hemsi, Sérgio Alhadeff.

A idéia é concorrer com a Dafra,
especializada em motos de baixo preço.
No ano passado, as vendas de motoci-
cletas no mercado brasileiro chegaram
a 1,9 milhão de unidades. Embora o
número deste ano deva ser menor, os
sócios da Microservice acreditam que
o mercado de modelos de baixa cilin-

drada ainda tem muito a aumentar.
"Acreditamos na classe C", diz Isaac
Hemsi, diretor comercial da Microser-
vice. "E acreditamos que a classe C
poderá optar por motos em vez de car-
ros.'' A Microservice faturou em 2009
cerca de 400 milhões de reais, dos quais
55% vieram do setor de áudio e vídeo,
com a produção de 45 milhões de CDs
e DVDs. Nos tempos áureos, eram fa-
bricados 47 milhões só de CDs. O res-
tante da receita é distribuído entre oito
áreas, que vão de material de escritório
a filmes fotográficos e serviços de lo-
gística, além de injeção e extrusão plás-
ticas, segmento em que a Microservice
fabrica estojos para discos e embala-
gens para a indústria alimentícia.

A DECISÃO DOS FABRICANTES de
CDs e DVDs de diversificar as áreas de
atuação é essencial para a sobrevivência
dos negócios, especialmente porque
nem mesmo a lealdade das gravadoras
e produtoras de filmes — as maiores
aliadas da indústria — está garantida no
longo prazo. "Nosso papel não é colo-
car discos físicos numa prateleira, mas
alcançar os consumidores em qualquer
lugar onde eles estiverem", disse recen-
temente Elio Leoni Sceti, principal
executivo da EMI Music. As gravado-
ras já vêm alcançando relativo sucesso
mundialmente com a venda de down-
loads. Em 2008. a participação do mer-
cado digital no total das receitas com
música gravada cresceu cinco pontos
percentuais, chegando a 12% no Brasil.
As empresas vinculadas à ABPD fatu-
raram nesse mercado 43,5 milhões de
reais, sendo incríveis 78% das vendas
correspondentes aos downloads feitos
por telefones celulares. No cinema, os
estúdios tentam convencer os consumi-
dores a adotar o formato Blu-ray, de
alta definição. Mas muitos duvidam do
sucesso desses novos discos. Assim co-
mo a música, a distribuição digital de
filmes também cresce nos mercados
mais desenvolvidos. De qualquer modo.
Videolar e Microservice vão começar a
fabricação nacional de Blu-ray em 2010
— mas. se o negócio não for adiante, a
sobrevida pode estar nas embalagens de
biscoito e nas motocicletas. •

Loja da Fnac,
em São Paulo:
música digital
já rouba o
espaço
dedicado aos
discos nas
prateleiras
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