
O Natal deste ano será diferen-
te para os ingleses e, de certa
forma, para toda uma geração
de consumidores pelo mundo
afora. Pela primeira vez, em
mais de duas décadas, um vi-
deocassete não estará exposto
em uma das concorridas vitri-
nes da Dixon, a maior rede de
comércio eletroeletrônico do
Reino Unido. Nem nas prate-
leiras internas.

O equipamento, que revo-
lucionou hábitos de consu-
mo, ajudou a modelar um es-
tilo de vida e por muitos e
muitos anos foi a principal
vedete do chamado entreteni-
mento doméstico, foi excluí-
do definitivamente da rela-
ção de produtos vendidos pe-
la rede varejista, conforme
anúncio solene feito na sema-
na passada. “Estamos dizen-
do adeus a um dos produtos
mais importantes em toda a
história do consumo tecnoló-
gico”, anunciou um impor-
tante executivo da Dixon.

Não é pouco, mas também
não é só isso. O videocassete
dificilmente será lembrado
pela história como um ícone
tecnológico. Está mais para
um divisor de gerações, algo
que não guarda nenhuma re-
lação com o ciclo biológico.
A morte do videocassete re-
presenta o nascimento (tal-
vez a consolidação) de um
novo tipo de consumidor, as-
sim como o seu surgimento
no final dos anos 70 marcou
o fim da geração do ou isso
ou aquilo.

ONDA DIGITAL
Experimente conversar

com alguém medianamente
absorvido por esta onda digi-
tal e fale sobre o tempo em
que você ficava em casa ou
perderia o programa favorito
na televisão. Ou ficava ao la-
do do telefone esperando
uma ligação importante ou
não poderia ir ao futebol. Ou
esperava dois dias para ler o
seu jornal favorito ou se con-
tentava com a edição fresqui-
nha, mas de um outro a 10
mil quilômetros de distância
dos seus interesses.

Se ele jamais precisou to-
mar decisões como essas, tal-
vez não entenda exatamente
sobre o que vocês estão con-
versando, mas isso não tem a
menor importância. Afinal, li-
mitações como essas deixa-

ram de existir há muito tempo.
Sob o ponto de vista econô-

mico, o efeito prático do fim
das vendas de videocassetes
pelo comércio varejista tam-
bém é irrisório. Já há algum
tempo as vendas desciam la-
deira abaixo, substituídas pe-

la procura de DVDs, o suces-
sor natural do videocassete,
em que pese neste a ausência
das características revolucio-
nárias que marcaram a exis-
tência do seu antecessor.

Ao longo de 2004, para ca-
da 40 aparelhos de DVD ven-
didos no mercado mundial,
apenas 1 videocassete dei-
xou as lojas, refletindo uma
brutal substituição iniciada
em meados de 1995, quando
o primeiro DVD chegou ao
varejo, esbanjando charme,
velocidade, praticidade e ini-
gualável qualidade de ima-
gem e de som.

Na cerimônia em que anun-
ciou a simbólica decisão, o
executivo da Dixon lembrou,
talvez como justificativa der-
radeira, que a primeira ven-
da de um videocassete pela

rede aconteceu no Natal de
1978, por um valor suficien-
te para comprar na semana
passada, de uma só vez, pelo
menos 15 apare lhos de
DVDs regraváveis. Este,
sim, um argumento tipica-
mente mercadológico.

HOMENAGEM VISIONÁRIA
Há 11 anos, quando os fabri-
cantes comemoravam o recor-
de de 210 milhões de unida-
des vendidas em um único
ano, Andy Hain, um sujeito
comum, decidiu iniciar uma
modesta coleção de videocas-
setes. Os aparelhos reunidos
por ele e a história completa
sobre o equipamento que me-
lhor simboliza o mercado de
tecnologia voltado para o en-
tretenimento doméstico estão
disponíveis no endereço
www.totalrewind.org.

Numa visita pelo site, con-
vém prestar atenção na bata-
lha inicial pela definição do
formato de vídeo que viria a
se tornar padrão para o merca-
do mundial, uma disputa que
colocou em lados opostos a
Sony (Betamax) e a JVC
(VHS). Quem ganhou, você
já sabe. O que talvez desco-
nheça é que um segundo
round da mesma batalha está
em andamento, dividindo os
principais gigantes do setor.

Não é para menos. A venda
de aparelhos de DVD movi-

mentará este ano cerca de
US$ 15 bilhões e a previsão é
de que em 2008 o sucessor do
videocassete (digamos as-
sim) esteja presente em 450
milhões de lares em todo o
mundo. A disputa começa pa-
ra valer já neste Natal com a
chegada ao mercado de uma
nova geração de DVDs.

Todo mundo sabe que nem

sempre ganha quem sai na
frente. E a história do video-
cassete revela que, pelo me-
nos neste mercado, só pode
existir um padrão. O bom nes-
ta disputa é que você decide
quem vai vencer, com a vanta-
gem de não ter de escolher en-
tre ou isto ou aquilo, um dile-
ma que a tecnologia transfor-
mou em coisa do passado.●

O vídeo e a revolução no consumo
Equipamento símbolo de uma geração já é excluído da relação de produtos vendidos por redes varejistas

Pontoweb

PELO VALOR DO
APARELHO, EM 1978,
SERIAM COMPRADOS
HOJE 15 DE DVDS

RobsonPereira

❝Estamos dizendo
adeus a um dos produtos
mais importantes de
toda a história do
consumo tecnológico❜❜

❝A previsão é que
em 2008 o sucessor
do videocassete esteja
em 450 milhões de lares
em todo o mundo❜❜

E-mail: robsonpe@agestado.com.br
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