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A morte do videocassete é certa, mas será lenta, pelo menos no Brasil. Líder em vendas de 
aparelhos no país, com 35% do mercado, a Semp Toshiba estima que haverá demanda até 2008 
ou, no máximo, 2009. Lá fora, no entanto, a morte do videocassete nas prateleiras não é mais 
mera questão de projeção. A primeira sentença foi dada ontem: a Dixons, principal rede de lojas 
de eletrônicos da Grã-Bretanha, anunciou que não vai mais vender ou estocar o produto a partir 
de janeiro de 2005, depois de ver as vendas despencarem nos últimos dez anos.  
 
Segundo a Dixons, a saída de aparelhos de DVD supera a da tecnologia mais antiga na proporção 
de 40 para 1. O fato de o mercado já oferecer aparelhos de DVD a preços mais baixos que os dos 
videocassetes é uma razão mais do que suficiente para decretar a aposentadoria do aparelho que 
os britânicos chamam de VCR. E essa razão parece ser universal: há cinco anos, o aparelho de 
DVD custava R$ 1.100, em média, no Brasil, mas hoje compra -se por até R$ 359 (67% a menos) 
e paga-se em dez vezes.  
 
Memória em fita sustenta mercado  
 
Lançados no Brasil em 1997, os DVDs já ocupam 10% dos lares, segundo pesquisa da AC Nielsen, 
e são quase oito milhões de aparelhos. As vendas crescem vertiginosamente: a indústria espera 
desovar 3,2 milhões de DVDs este ano, contra 25 mil em 1999, um salto de 12.700%. Enquanto 
isso, o número de videocassetes vendidos deverá cair de 1,15 milhão para 540 mil no mesmo 
período. Para cada seis aparelhos de DVD vendidos no Brasil este ano, apenas um videocassete 
será comercializado.  
 
Os videocassetes devem resistir um pouco mais por diferentes razões: além do custo médio de R$ 
350, boa parte da memória recente das famílias brasileiras (registros de casamentos, 
aniversários, batizados) está gravada em fitas VHS, e digitalizar esse material ainda é caro. Além, 
disso, os aparelhos de DVD com recurso de gravação custam de R$ 2 mil a R$ 3 mil.  
 
— Todo mundo que compra um DVD-player ainda depende do videocassete para gravar novela, 
jogo de futebol ou seu programa preferido na TV — diz o diretor de vendas da Semp Toshiba, Luiz 
Freitas.  
 
Essa relativa sobrevida do videocassete está sendo ameaçada no mundo também pela chegada 
dos serviços de TV por assinatura com tecnologia de gravação digital e os gravadores de disco 
rígido. Enquanto há dez empresas que fabricam aparelhos de DVD no Brasil, apenas três 
continuam produzindo videocassetes. A Philips decretou o fim da produção de videocassetes no 
Brasil em 2002, embora em 2001 a companhia ainda vendesse mais desses aparelhos do que 
DVD-players. A Sony igualmente abandonou o VHS.  
 
De 1999 até hoje, as inovações nos videocassetes foram poucas e os preços caíram em pequena 
escala, no máximo 30%. Pelo segundo ano, as principais redes varejistas apostam nos DVDs 
como estrelas do Natal, junto com os celulares. As Casas Bahia esperam vender de cem mil a 150 
mil aparelhos em dezembro, três vezes mais que em 2003. O movimento na rede durante o ano 
já é uma evidência da explosão: até outubro saíram 620 mil DVDs, contra cem mil videocassetes. 
No Ponto Frio a expectativa é vender 40% mais DVDs. A Tele-Rio estima que a saída dos 
aparelhos está 80% maior que a de videocassetes.  
 
Na rede Pão de Açúcar (Extra e Eletro), o movimento de venda de DVD deve superar em 70% o 
registrado no ano passado, segundo Marcelo Bazzali, diretor de Eletro do grupo. Ele admite que a 
procura por videocassetes caiu muito nos últimos anos, mas não acredita que sua morte no 
mercado seja tão acelerada quanto a do disco de vinil, quando os CDs explodiram nas lojas.  
 



— Na rede Extra, por exemplo, vendemos no sábado, numa promoção-relâmpago, todo o estoque 
de quatro mil aparelhos por R$ 289, inclusive em seis parcelas.  
 
Algumas filiais da Blockbuster na Zona Sul já não alugam fitas de VHS. A locadora de vídeo do 
Grupo Estação em Botafogo manterá a venda e o aluguel de fitas, mas a filial do Flamengo 
trabalhará apenas com DVDs a partir de julho. Segundo o coordenador André Mendes, a procura  
por fitas não chega a 35% do movimento. Para atender aos clientes antigos, a empresa criou um 
sebo de VHS, onde qualquer fita sai por R$ 5. A promoção vem atraindo fregueses como o ator 
Marco Alfradique, que comprou ontem três fitas.  
 
— Sou conservador e procuro bons filmes que nem sempre encontro em DVD para alugar. O DVD 
pode ter baixado de preço, mas nem todos podem ainda comprar. 
 

 
 

 
Leia Mais 
 
Como passar do VHS para o formato DVD 
André Machado 
 
Se a morte do videocassete está anunciada, como transferir suas fitas para o formato DVD? O 
computador é hoje a ferramenta ideal para essa tarefa. Segundo Aroaldo Veneu, co-autor do livro 
“Como fazer CDs de alta qualidade” (editora Campus), um Pentium III ou superior com 20 Gb 
(gigabytes) de memória livres no disco rígido já basta.  
 
A máquina precisa ter um gravador de DVD (que custa entre R$ 500 e mil reais) e uma placa de 
captura de vídeo. O videocassete deve ser conectado a essa placa por um cabo RCA comum. A 
placa deve ser capaz de capturar vídeos analógicos e digitais e aceitar os formatos NTSC e PAL-M, 
além de trabalhar com o formato MPEG-2, que é o do DVD. É importante verificar tais 
características com os fabricantes. Entre as placas mais recomendadas estão a MovieBox 9 DV e a 
Studio Deluxe V8, da Pinnacle, que vêm com softwares de captura. Em sites de usados, elas 
podem sair a R$ 900, em média.  
 
Uma vez feita a captura, é só criar o seu DVD no lugar do VHS. Também vale usar o gravador de 
CD-ROM do computador para criar discos compatíveis com o aparelho de DVD doméstico — basta 
fazer a gravação no formato VCD. Este formato não tem a qualidade de um disco DVD, mas é 
uma alternativa.  
 



Segundo o site Macworld, também é possível usar uma câmera digital MiniDV para converter os 
sinais analógicos do videocassete e passá-los para o computador por um cabo no padrão Firewire. 
Capturado o vídeo, é possível usar a suíte de programinhas iLife da Apple para brincar com ele e 
criar o DVD final. A suíte tem softwares como iMovie e iDVD para edição.  
 
Há ainda serviços de passagem de VHS para DVD. O preço pode variar de R$ 15 a R$ 45 por hora 
(sem edição). 
 
O Globo – 23 nov. 2004, Economia, p.21 


