
Cinema no sofá eleva venda de DVD em 60% 
Claudia Facchini   
 
Enquanto os cinemas brasileiros amargaram uma queda de 20% nas vendas de 
ingressos no ano passado, mais espectadores assistiram aos seus próprios filmes 
em casa. Os brasileiros compraram o recorde de 20 milhões de discos de DVD em 
2005, 60% a mais do que no ano anterior. O número só considera as vendas das 
distribuidoras para as lojas e exclui as cópias que vão para as locadoras. 
 
O mercado de locação também disparou: as videolocadoras, que reservam um 
espaço cada vez menor para as fitas em VHS nas prateleiras, compraram 8,8 
milhões de cópias em DVD, o dobro do volume adquirido em 2004. 
 
Embalados pelo crescimento nas vendas das novas TVs digitais de plasma e LCD, 
"home theaters" e aparelhos de DVD - cujos preços estão cada vez mais acessíveis 
para a população de baixa renda - os estúdios prevêem alcançar a marca de 35 
milhões de filmes vendidos neste ano. 
 
Além do avanço da tecnologia digital, a indústria encontrou outro forte aliado. A 
violência nas grandes cidades tem estimulado o entretenimento doméstico. Os 
preços dos aparelhos eletrônicos também estão em queda. Segundo os lojistas, 
houve uma deflação de 9% dos produtos de linha marrom (áudio e vídeo) no ano 
passado. 
 
Para não perder os clientes, Hollywood também está investindo no entretenimento 
doméstico, e não apenas com os lançamentos de filmes em DVDs mas também com 
os canais e as séries de TV. 
 
O mercado brasileiro já ficou tão relevante para as "majors" - como são chamados 
as grandes de Hollywood - que a A/C Nielsen passou a auditar as vendas do setor a 
partir de 2005 como faz com qualquer outro bem de consumo, de cerveja a creme 
dental. 
 
No primeiro ano de levantamento, a Warner consolidou-se na liderança, com 25% 
das vendas no varejo. A Fox ficou em segundo lugar, com 21%, seguida pela 
Universal e pela Disney/Buena Vista, com participações de 19% e 14%, 
respectivamente. A Paramount e a Sony fecharam o ano com 12% e 9% do 
mercado de DVDs. 
 
A Warner, em especial, vem apostando nos DVDs desde que a tecnologia começou 
a chegar ao mercado. Além de reduzir os preços, o estúdio eliminou a partir de 
2003 as chamadas "janelas", ou o intervalo de dois ou três meses entre o 
lançamento dos títulos para locação e para venda. 
 
No dia 23 de março, a versão em DVDs de "Harry Potter e o Cálice de Fogo" 
chegará às locadoras e às lojas ao mesmo tempo, afirma Rodrigo Drysdale, diretor 
de marketing da Warner Home Video. Além das séries "Harry Potter" e "Senhor dos 
Anéis", a distribuidora está investindo neste ano nas séries de televisão. 
 
A indústria também vem derrubando os preços dos DVDs para aumentar a sua base 
de clientes. Enquanto o mercado cresceu 60% em volume, as vendas cresceram 
25% em valor, totalizando R$ 550 milhões em 2004. A guerra de preços deve 
continuar. 
 
Segundo Drysdale, a Warner prevê lançar caixas com as séries "Friends" e "OC" por 
R$ 60, além de vender também os capítulos avulsos por R$ 19,20. "Estamos 
programando várias ações promocionais", afirma Drysdale. 



 
Nem sempre as estatuetas do Oscar ajudam nas vendas de DVDs, cujo carro-chefe 
ainda são os títulos de catálogo. "Menina de Ouro", por exemplo, levou várias 
estatuetas em 2005, mas perdeu, na versão em DVD, para "Batman Begins", 
"Constantine" ou "Os Incríveis", da Disney. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 fev. 2006, Tendências & 
Consumo, p. B5. 


