
 
Disponibilizar trailer afasta o perigo dos filmes ruins 
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Se você já alugou ou comprou um filme numa locadora e dormiu de tédio logo nas 
primeiras legendas, terá a chance de errar menos na escolha. A Blockbuster, uma das 
principais locadoras de vídeo do país, está implantando, em duas redes, de Curitiba e 
Brasília, um serviço inédito: o cliente poderá assistir trailers de cem lançamentos 
disponíveis para locação e venda. 

Para fazer o sistema funcionar (em fase de testes nas duas redes) a Blockbuster 
investiu R$ 150 mil e fechou com três parceiros: a BrTurbo, a Gradiente e a Microsoft. 
O primeiro vai entrar com as conexões de banda larga, da Brasil Telecom; a Gradiente 
com o computador Oz e a Microsoft com os sotwares Windows Media 9 Series e 
Windows Server 2003. 

Apesar do aparato tecnológico, o método, promete a empresa, será simples: por um 
sistema de leitura ótica, o código de barras da embalagem do produto escolhido pelo 
cliente é identificado pelo terminal do computador Oz. Essa informação trafega para os 
servidores do provedor BrTurbo, que passa a imagem, com qualidade de áudio e vídeo 
digitais, do trailer.  

Com isso, acreditam os diretores da empresa, o consumidor vai alugar ou comprar um 
filme sem correr o risco de levar um susto em casa. "Tenho certeza que esse método 
tem tudo para ser sucesso. Até então, o cliente que chegava na locadora tinha poucas 
informações sobre o filme que queria alugar ou comprar. Contava, no máximo, com a 
ficha técnica da contracapa do produto ou uma crítica de um jornal", diz Marcos Vignal, 
diretor de produtos da Blockbuster. 

Conforme garante Vignal, "o investimento é pesado, mas compensa. Como todos os 
equipamentos são de alta tecnologia, as lojas não vão precisar mudar sua estrutura 
para implantar o novo sistema . Se a experiência der certo, expandiremos o projeto 
para outras lojas. O método é bom para o cliente e para o vendedor, que não precisará 
mais tentar contar a história do filme para o consumidor, o trailer cuidará disso", 
lembra. 

A Blockbuster, empresa do Grupo Viacom, opera em 29 países, com mais de 8.500 
lojas e mais de 70 milhões de associados. No Brasil desde 1995, possui 98 lojas em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Fortaleza. A 
empresa esclarece que o sistema é inédito no país. 
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