
Locadora virtual cresce levando fitas em casa  

Maria Fernanda Blaser  

Devido ao grande sucesso de vendas de aparelhos de DVD pela Internet, locadoras de filmes 
estão ampliando sua prestação de serviços e descobrindo novas formas de satisfazer o 
consumidor. A moda é alugar filme pela Internet. O cliente entra no site da locadora e escolhe o 
DVD que deseja. A locadora entrega o pedido em casa e o retira. A comodidade tem gerado um 
crescimento superior a 100% no faturamento de algumas empresas.  

A Click Filmes iniciou suas atividades no final do ano passado. São 1,6 mil títulos disponíveis e 
400 DVDs alugados só no fim de semana. “Atendemos à região de Moema, Vila Olímpia, Vila Nova 
Conceição e Jardins. A idéia é chegar a 10 mil locações por mês”, diz um dos sócios, Thiago 
Corrêa.  

Segundo ele, o crescimento no faturamento tem sido de 20% ao mês desde a abertura da 
locadora. “Investi R$ 100 mil para a abertura da empresa, incluindo a montagem do site.” A 
expectativa é conseguir cobrir o recurso inicial em 2 anos: “E já estamos planejando abrir uma 
outra loja em Alphaville.”  

Além dos DVDs, o consumidor também pode pedir doces, refrigerantes e pipoca na página de 
guloseimas no site da locadora. “50% dos nossos clientes alugam de casa e sempre fazem 
pedidos.”  

Os preços da locação são de R$ 6 para lançamentos e R$ 4 para os de catálogo. Não é cobrado 
frete. “Temos um motoqueiro que faz a entrega, mas se a demanda é muito alta, contratamos 
uma empresa.” Na Pratic Vídeo as entregas são feitas a pé ou de bicicleta. “Preferimos contratar 
jovens para fazer a entrega a motoqueiros, pois o custo muito maior”, explica um dos sócios, 
Eduardo Giuliani. A locadora Pratic atende nas imediações da Avenida Faria Lima e começou suas 
atividades em agosto de 2001.  

No total, a locadora da Faria Lima conta com 600 títulos e a de Alphaville com 400. “Cobramos R$ 
6 por lançamento e R$ 4 por filme de catálogo. Há horários definidos para a entrega, disponíveis 
no site.” A procura pelo serviço é tão alta que o faturamento de Giuliani deve subir de R$ 40 mil 
no ano passado para R$ 100 mil em 2003, ou seja, mais de 100% de crescimento. “Queremos 
ampliar ainda mais a divulgação da locadora, por meio de panfletagem”, afirma Giuliani.  

Graças ao seu sucesso, a marca virou uma franquia. “Para abrir a loja em Alphaville, o 
proprietário pagou R$ 35 mil.”  

Expansão da rede  

Outra locadora virtual que também virou franquia foi a Netvídeo . A primeira loja foi aberta em 
Belo Horizonte, em 1999. Segundo Tales Lacerda, proprietário da marca, a segunda loja foi aberta 
no Rio de Janeiro, em 2001. “Mas como achava os custos de franquia muito altos, resolvi adotar 
outro sistema”, comenta Lacerda.  

A loja em São Carlos, por exemplo, foi aberta no início deste ano com o interessado pagando R$ 
250. “A minha única exigência é ter, no mínimo, 500 títulos”, afirma.  

No total, são 5,5 mil títulos em todas as locadoras. A entrega é feita por motoqueiros e os preços 
variam entre R$ 2,5 e R$ 4,5. “Registramos crescimento anual de 20% na receita desde 99.”  



Segundo Lacerda, em São Carlos, apesar de a loja ser recente, a locação atinge 400 títulos por 
semana. “Ficamos surpresos”. Novas lojas devem ser abertas em Porto Alegre e São Paulo. “Na 
capital paulista, duas pessoas manifestaram o interesse em abrir, na Avenida Paulista e 
Higienópolis.”  

A Laser Home Vídeo faz entrega há dez anos com pedidos por telefone. Mas, desde o início do 
ano, montou um site com um investimento de R$ 500 mil. A locadora funciona como um clube, 
onde o interessado paga uma mensalidade. A opção mais vendida é de R$ 99 por mês, com 
direito a alugar três DVDs por dia.  

Segundo Marcos Suplicy Sumaro, um dos proprietários, a loja virtual começou com 60 associados 
e esse número já triplicou. “No total, são 16 mil associados e oito mil títulos”. A locadora virtual 
atende de Santo Amaro a Perdizes. Segundo o presidente da Câmara Brasileira de Comércio 
Eletrônico , Gastão Mattos, o crescimento deste serviço pode ser um reflexo do sucesso de vendas 
que os aparelhos de DVD fazem.  

Um levantamento feito pela Câmara constatou que 4% das vendas de aparelhos eletroeletrônicos 
são de DVD players. Em 2002, esse segmento faturou R$ 900 milhões e a expectativa é que 
chegue a R$ 1,2 bilhão este ano.  
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