
Locadoras lutam para se manter em cartaz 
Nestor Tipa Júnior 
 
Novas tecnologias, pirataria e mudanças de comportamento são fatores que interferem hoje no 
mercado de aluguel de filmes 

JOÃO MATTOS/JC 

 
Além de alugar, Bertani passou também a vender DVDs para rentabilizar o negócio 

 
A história de um mercado endereçado a quem gosta de cinema e que teve um início promissor 
nos anos 1980 hoje é escrita como um roteiro de drama e suspense. Fornecedoras de 
entretenimento para  grupos famliares nos finais de semana, as videolocadoras começam a 
sair de cena graças ao surgimento de protagonistas como a pirataria, a internet e a locação 
por TV.  
 
A febre da locação, que surgiu com os videocassetes, facilitando a vida das pessoas que 
queriam ver as novidades cinematográficas no sofá de casa, parece ensaiar a última tomada. 
Muitas locadoras, especialmente as menores, fecharam as portas e se desfizeram de acervos 
preciosos de um dia para o outro. Poucas sobrevivem aos efeitos das novas alternativas e às 
mudanças de comportamento dos consumidores. No registro oficial da Secretaria Municipal da 
Indústria e Comércio de Porto Alegre (Smic), existem atualmente 437 empresas cadastradas 
como locadoras de vídeos, mas o número já foi infinitamente superior.  
 
O coordenador do curso de pós-graduação em Marketing da ESPM-Sul, Artur Vasconcellos, 
lembra que a explosão do negócio se deu em uma época em que os cinemas não tinham 
estrutura para dar conforto e segurança aos espectadores. As salas eram mal-estruturadas, 
com bancos de madeira alinhados na mesma altura, prejudicando muitas vezes a visão do 
público. “Hoje, os cinemas contornaram essa situação melhorando suas estruturas. As salas se 
reinventaram”, destaca. Para o especialista, o mercado de videolocadoras está fadado a ter um 
final infeliz.  
 
Além das novas comodidades, Vasconcellos percebe uma mudança de hábito no consumidor, 
que busca substitutos que muitas vezes nem são concorrentes diretos dos filmes. Os jovens de 
hoje - a chamada geração Y, por exemplo - preferem a conectividade com o mundo e a rapidez 
de informações. Filmes longos como E o Vento Levou e Doutor Jivago, com mais de quatro 
horas de exibição, não têm vez para esses jovens.  
 
Com o cenário pouco propício à locação de filmes, há quem já tenha saído em busca de outros 
mercados. Marla Licks era uma das sócias da TV3 Vídeo, localizada no bairro Bom Fim. A 
empresária optou por trocar as prateleiras carregadas de Godard e Scorsese pelos molhos e 
recheios da rede de fast food da Subway. Marla confessa que havia dificuldades para a 
manutenção do negócio por causa das mudanças de comportamento dos jovens e das novas 
tecnologias. “Já estávamos prevendo essa mudança com a possibilidade de baixar filmes no 
computador”, descreve. 
 
Assim como Darth Vader, Norman Bates ou Hannibal Lecter encarnam vilões na tela, a 
pirataria também fez o papel de bandido no mercado audiovisual. Segundo dados da Smic, de 
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janeiro a julho a divisão de fiscalização da secretaria apreendeu 44.559 DVDs e CDs piratas. 
Em 2012, foram recolhidas mais de 153 mil cópias.  
 
Alternativas para dar vida nova aos negócios 
 
Os sobreviventes deste mercado em franco declínio tentam ainda por meio de estratégias 
diferenciadas, atrair um público cada vez mais escasso. É o da Cia do Vídeo, na esquina da 
Lima e Silva com a Loureiro da Silva, no Centro da Capital. Com a redução da demanda pelas 
locações de filmes, a saída encontrada foi usar parte do espaço da locadora para uma cafeteria 
e uma loja de presentes. Com a chegada do verão, o administrador do espaço também vai 
agregar uma sorveteria. “Vimos que não tinha mais a necessidade de ocupar tudo com os 
filmes e montamos a cafeteria”, conta o proprietário Paulo Roberto Paranhos, que administra o 
espaço juntamente com a mulher, Sônia. 
 
Há quem ainda aposte na fidelidade do público, como a E o Vídeo Levou, localizada no bairro 
Jardim Botânico. A locadora busca oferecer produções fora do circuito tradicional para o 
cinéfilo que busca outro tipo de filme. Além da locação, a empresa também vende cópias para 
colecionadores, inclusive via internet. “Quando começou a queda de público, começamos a 
investir na venda de DVDs. Hoje, este nicho representa cerca de 40% do nosso faturamento”, 
informa o proprietário, Álvaro Bertani. 
 
A venda de filmes também se tornou um bom mercado para a Twin Video, localizada na 
avenida João Wallig, no bairro Passo d’Areia. Segundo a proprietária, Denise Franco Noal, 
colecionadores vêm de outras cidades e inclusive passam horas andando pelos corredores de 
filmes seminovos, que ocupam um andar inteiro da loja e que podem ser adquiridos por até R$ 
5,00. “Tem quem venha à locadora de cuia na mão (tomando chimarrão) e fique um bom 
tempo escolhendo títulos”, conta. 
 
Outra locadora que se manteve no mercado foi a Zil Vídeo, localizada na Oswaldo Aranha, no 
bairro Bom Fim. A aposta do proprietário, Hilton Zilberknop, foi na locação de filmes adultos. A 
locadora ainda mantém um acervo em VHS com raridades. São pelo menos 60 mil filmes, 
sendo 40 mil em DVD. “O mercado do filme convencional sempre foi muito disputado pelas 
locadoras. Mesmo eu tendo um diferencial de filmes alternativos, a pornografia acabou sendo o 
maior giro da minha loja”, comenta. 
 
A regra para quem ainda está no mercado é se reinventar. Ou trocar de ramo. Há quem já 
tenha decretado a morte desse modelo de negócio, que, ao que tudo indica, não se encaminha 
para um final feliz. 
 
Fonte: Jornal do Comércio RS. [Portal]. Disponível em: 
<http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=137023>. Acesso em: 14 out. 2013. 
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