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Mercado pode comprar até 19,6 milhões de DVD's em 2005 
 
O acelerado ritmo das vendas de aparelhos de DVD e o maior empenho do varejo em criar 
espaços para a venda de títulos criaram o ambiente ideal para alavancar o negócio das 
distribuidoras de filmes no Brasil. Uma segunda onda de consumo - amparada nas vendas de 
filmes e não apenas no aluguel - está levando as duas maiores empresas do segmento, Warner e 
Fox, a projetar um crescimento da ordem de 40% para este ano. 
 
A compra, cada vez maior, de aparelhos de DVD por consumidores de diferentes classes sociais é 
decisiva para as distribuidoras. Em 2001, havia no Brasil 930 mil domicílios com DVD, segundo 
dados da União Brasileira de Vídeo. Hoje, são 10 milhões. O reflexo na outra ponta é imediato. 
Nos dois primeiros meses do ano, a venda de títulos de DVD cresceu 143% em relação ao mesmo 
período de 2004 e as projeções para 2005 indicam vendas de 19,6 milhões de títulos, 145% 
acima do ano passado. 
 
Pesquisa realizada pela A/C Nielsen indica que o volume de vendas de aparelhos de DVD em em 
hiper e supermercados cresceu 85% de 2003 para 2004. O levantamento também mostra o 
esforço dos fabricantes em lançar novos modelos. De acordo com a Nielsen, o DVD foi a categoria 
de eletroeletrônicos que mais teve novidades em 2004 - 38 novos produtos ou 46,7% da base de 
aparelhos ofertadas no mercado. "Há produtos mais baratos chegando às prateleiras", diz Cláudia 
Lopes, gerente de marketing da A/C Nielsen. 
 
A venda de aparelhos de até R$ 350, por exemplo, equivalia a 26% do total de equipamentos de 
DVD em dezembro de 2003. Essa fatia aumentou para 34% em dezembro de 2004. Por outro 
lado, a participação de produtos acima de R$ 450 caiu de 57% do total para 13% no mesmo 
período. 
 

 
Fonte: AC Nielsen Scantrack, Fox e União Brasileira de Vídeo. * Dados fechados de janeiro e fevereiro – os outros meses 
são projeções. 



Nesse contexto favorável, a Fox Home Entertainment, que está no Brasil há cinco anos, aposta 
todas as suas fichas no segundo semestre de 2005 - que promete ser o mais forte desde a sua 
chegada ao país. O entusiasmo se baseia, sobretudo, no grande lançamento do ano: o terceiro e 
último episódio de Guerra nas Estrelas. 
 
Depois de um primeiro semestre sem títulos fortes, a Fox prepara uma estratégia digna de 
batalha espacial para os próximos meses. Além de Star Wars, a Fox terá também o infantil Robôs 
- gênero que costuma ser um sucesso em vendas - além de filmes como Mr and Ms Smith (com 
Tom Cruise e Angelina Jolie) e Cruzadas.  
 
A empresa também prepara edições especiais para Titanic - o novo DVD vai apresentar um outro 
final para o filme - e Coração Valente. A empresa não revela o investimento em marketing. Diz 
apenas que oscila entre 14% e 18% da receita. "Teremos um acervo muito forte e, com isso, 
planejamos aumentar os resultados", diz Dilson Santos, vice-presidente para América Latina. 
 
Por conta dessa positiva mistura de bons títulos com um mercado em alta, a Fox prevê um 
faturamento de R$ 200 milhões no ano fiscal que se inicia agora. O aumento é de 43% sobre os 
R$ 140 milhões faturado entre junho de 2003 e maio de 2004. 
 
Embora a base de domicílios com videocassete ainda seja mais que o dobro que a de DVD (23 
milhões e 10, 2 milhões, respectivamente), apenas 10% do volume de vendas da Fox é VHS. 
"Quem compra um filme quer os benefícios do DVD", diz Santos. "Os extras que o DVD oferece, 
como entrevistas e making-off do filme, são um diferencial importante e ajudam nas vendas", 
acrescenta Cláudia, da Nielsen. 
 
A Fox é hoje a segunda empresa no segmento de DVDs, com cerca de 20% do mercado, segundo 
dados da A/C Nielsen. Sua principal concorrente no Brasil e no mundo é a Warner, líder de 
mercado no país, com uma participação de aproximadamente 24%. A projeção de crescimento da 
Warner para este ano é de 40%. Um dos focos da companhia neste ano são os seriados de TV - 
entre os títulos em catálogo estão Friends, Plantão Médico e Família Soprano. 
 
O grande lançamento do ano será Batman, que estréia nos cinemas na próxima sexta-feira e 
chega em DVD em outubro, mas a empresa terá também filmes como Aviador, Alexandre e 
Constantine. "Ainda que importante, o mercado de aluguel dá sinais de estagnação e o grande 
potencial está nas vendas e ações casadas com o varejo", diz Lima. 
 
No entanto, o grande campeão de vendas neste ano em DVD não é de nenhuma das duas maiores 
empresas. Os Incríveis, da Disney/ Buena Vista, aparece em primeiro lugar em diferentes 
rankings do setor e repete o sucesso de bilheteria - o filme foi assistido por 4,3 milhões de 
espectadores. 
 
Diferente de outros bens de consumo, o mercado de títulos tem uma peculiaridade: as vendas 
estão praticamente todas concentradas no lançamento, durante, no máximo, quatro meses. "Há 
um forte pico de vendas de dois a três meses e depois o filme praticamente morre ", diz Cláudia, 
da Nielsen. Daí o impulso que um grande título pode dar à empresa. 

 
 
Leia Mais 
 
DreamWorks decepciona os investidores 
BusinessWeek  
 
 
 
 



A estréia do filme de animação "Madagascar" não entusiasmou a crítica. Mas o lançamento da 
DreamWorks Animation que conta a história de um bando de animais que fogem do zoológico 
agradou bastante o público, ultrapassando a marca de US$ 100 milhões de bilheteria em nove 
dias de exibição. Então, por que o preço da ação do estúdio caiu 27% no último mês para US$ 28, 
atingindo o preço mais baixo desde sua abertura do capital em outubro? 
 
Essa é pergunta que está sendo feita pelos fundadores da DreamWorks Animation SKG (DWA) 
Jeffrey Katzenberg, David Geffen e Steven Spielberg. Segundo a maioria dos analistas, é o 
resultado de se utilizar a força de vendas de Hollywood para impressionar investidores. 
Desapontar a crítica é uma coisa, mas desagradar Wall Street é outra. "Madagascar" é um 
exemplo disso. Arrecadou respeitáveis US$ 61 milhões na estréia, mas os investidores esperavam 
de US$ 70 milhões a US$ 80 milhões graças às previsões da DreamWorks Animation. "Quando se 
fala de um filme da maneira eloqüente como a que falaram, é melhor mostrar serviço", declara o 
analista Richard Greenfield da Fulcrum Global Partners. Há sete meses o quadro era diferente. 
Confiantes devido ao sucesso dos superlançamentos "Shrek 2" e "Espanta Tubarões" o processo 
de divisão corporativa, conhecido como spin-off , da unidade de animação da DreamWorks SKG 
levantou US$ 933 milhões através da oferta pública de ações realizada em 28 de outubro de 
2004. Em questão de horas, o preço da ação explodiu para US$ 38,75 a partir de um preço de 
oferta de US$ 28. 
 
Mas o que ocorreu em seguida fez com que os executivos da DreamWorks Animation parecessem 
diretores sem experiência. Em março, o estúdio estimou que as vendas mundiais dos DVDs de 
Shrek 2 ultrapassariam 55 milhões de unidades. Em maio, a empresa já havia reduzido essa 
previsão para 50 milhões incluindo as vendas no exterior com desempenho abaixo das 
expectativas. Embora o DVD de Shrek 2 tenha registrado vendas da ordem de 35 milhões 
unidades até agora, Katzenberg foi forçado a admitir que "aprendemos com essa lição" em 
reunião realizada em 10 de maio. Os executivos da DreamWorks Animation e da NBC Universal, 
responsáveis pela distribuição dos DVDs do estúdio, recusaram-se a comentar. 
 
A DreamWorks Animation também prometeu demais com "Madagascar", além de subestimar a 
concorrência. Em reuniões com investidores, os executivos elevaram as expectativas ao 
afirmarem que o resultado do filme ao ser testado tinha sido melhor do que Shrek, cuja receita 
bruta arrecadou US$ 267 milhões nos EUA e que vendeu mais de 49 milhões de DVDs no mundo. 
Outra falha do estúdio foi não considerar a força do recente filme "Guerra nas Estrelas". 
 
A unidade de animação também mostrou-se despreparada para agir como uma empresa de 
capital aberto. Em 10 de maio, no dia em que o estúdio deveria anunciar seus resultados do 1º 
trimestre, surgiu no site da "Newsweek" um relatório citando fontes internas da DreamWorks em 
que dizia que o lucro seria "muito inferior aos US$ 0,60 por ação estimado pelos analistas de Wall 
Street". Não só o lucro, que chegou a US$ 0,44 por ação, como também o relatório vazado 
assustou os investidores. A ação despencou. Desde então, os acionistas já entraram com quatro 
processos, acusando Katzenberg e a empresa por "declarações falsas e enganosas" com relação à 
probabilidade de sucesso do negócio. Além disso, o mercado de Wall Street anda descontente com 
o anúncio de uma oferta secundária de US$ 575 milhões. Por trás da ira dos investidores está o 
fato da oferta vir a beneficiar apenas os três maiores acionistas, incluindo Paul Allen com sua 
participação de 59%, e de pressionar mais a ação. Portanto, segundo informaram as fontes, é 
certo que a oferta será adiada para o ano que vem. 
 
Conseguir recuperar a credibilidade de Wall Street não será fácil, apesar da probabilidade de 
grande bilheteria para "Madagascar" e da impressionante produção prevista para 2007 que inclui 
"Shrek 3" e "Bee Movie". Ainda assim, menos agitação "hollywoodiana" e mais empenho em 
mostrar serviço poderiam transformar novamente a DreamWorks Animation em sucesso de 
bilheteria. 
 
Valor Econômico, São Paulo, 15 jun. 2005, Tendências & Consumo, p. B5 



 


