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Asestratégias de
quem sobreviveu

Rodrigo Rezende

A 2001, locadora de filmes esta-
belecida na capital paulista há
31 anos, busca se reinventar pra-
ticamente todos os dias para so-
breviver em um mercado que
encolheu drasticamente nos úl-
timos anos por conta das novas
tecnologias, que por sua vez in-
fluenciaram (praticamente se-
pultaram) o hábito do consumi-
dor de sair de casa para alugar
um vídeo no fim de semana.

E nessa busca pela inovação
vale tudo, até mesmo criar um
serviço de delivery. “Neste mo-
mento, nosso desafio é estar-
mos cada vez mais próximos
dos clientes, além de prospec-
tar novas demandas, por isso
criamos o 2001 Em Casa”, afir-
ma Sonia Abreu, diretora e pro-
prietária da rede. “O delivery,
segundo ela, manterá a relação
física com o produto e a perso-
nalização do atendimento ao
cliente. “Esse sempre foi nosso
diferencial.”

A 2001 parece apostar mes-
mo nessa relação nada virtual
entre loja, filme e cliente para
pavimentar o futuro do em-
preendimento. “Não podemos
deixar de considerar as opções

de imagem e som que são exclu-
sivas da mídia física, como Full
HD, som 6.1, 7.1 e True HD, e o
aumento da busca pelo 3D.
Além disso, a diversidade do
acervo da 2001 é imbatível”, ga-
rante a proprietária.

Outro exemplo usado pela
empreendedora deixa clara
qual é a estratégia da marca.
“Enquanto a concorrência
anuncia um serviço totalmente

virtual, onde assume que não
pode entregar pipoca, nós acre-
ditamos e reforçamos a impor-
tância desta relação com o clien-
te. Pretendemos, sim, entregar
pipoca e muito mais”, afirma.
“Somos referência na difusão
da linguagem cinematográfica e
hoje somos muito mais do que
uma videolocadora”, completa.
A 2001, além de locação e ven-
da de filmes e livros, realiza cur-
sos, workshops, debates com di-
retores, exposições e lançamen-
tos de filmes em suas lojas.

A 2001 tem seis unidades, a
última inaugurada em 2011, e
conta com cerca de 100 funcio-
nários – todos têm conhecimen-
to de cinema. A mão de obra es-
pecializada, conta a diretora,
possibilita à locadora oferecer
uma consultoria sobre o assun-
to para o consumidor. “O perfil
do nosso cliente é o de quem
não quer apenas alugar o filme,
mas também conversar sobre ci-
nema e trocar informações.”

Futuro. Sonia Abreu afirma
que a lição de casa está sendo
feita pela 2001, embora ela tam-
bém reconheça que isso não sig-
nifica sucesso no futuro. “Da-
qui cinco anos, não sabemos o
que será deste mercado, mas es-
tamos fazendo de tudo para
manter viva essa interlocução
com um público exigente, apai-
xonado por cinema de qualida-
de, que deseja e merece ser res-
peitado e bem atendido”, afir-
ma a empreendedora.

O nicho das locadoras de filmes
ainda pode ser explorado, acredi-
ta o professor Felipe Wasser-
man, especialista em comporta-
mento do consumidor em mídias
sociais da ESPM. Ele destaca
que esse segmento enfrenta um
problema similar ao das grandes
livrarias. “Elas perderam merca-
do por causa da internet.” O pro-
fessor, entretanto, enxerga uma
luz no fim do túnel. Para ele, lo-
jas que atendem cidades mais
afastadas, com acesso difícil à
internet, e regiões mais humil-
des, inclusive favelas, podem ob-
ter algum sucesso. “O negócio
pode dar certo também em luga-
res onde haja população mais
velha, que ainda não se adaptou
às novas tecnologias.”
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Buscar regiões
mais afastadas
pode ser a saída

Contramão. Sonia abriu uma nova loja em 2011 apesar da retração do mercado de locação

A 2001 faz sucesso em
um mercado que quase
não existe mais porque
aposta na relação física
entre clientes e filmes

A nossa atenção à sua empresa é maior.
Conheça as soluções da Amil. Só o maior plano de saúde do país faz mais pela sua empresa.

Confira nossos diferenciais:
• Redução máxima de carência(5);
• Abrangência nacional ou regional;
• Rede credenciada ampla e qualificada;
• Teleatendimento 24 horas, com 
médico de plantão;
• Planos com opção de reembolso(6).

Planos a partir de

amil.com.br (11) 3004-1000
Estamos de plantão. Ligue já.

(1) Plano Blue 300 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. (2) Plano Dix 100 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. (3) Plano Medial 100 PME, 
de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. Plano com coparticipação. (4) Plano Dental 200 PME, de 3 a 99 beneficiários. Não inclui o plano médico. (5) 
Para planos PME (PRC 398), oriundos de operadoras congêneres, exceto partos e doenças preexistentes, conforme regras vigentes na época da 
contratação. (6) Reembolso para consultas, exames e honorários médicos fora da rede credenciada, de acordo com o plano escolhido. Preços válidos 
até 31/08/2013 e somente para contratação no Estado de São Paulo.
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