
 
 
DVD, uma nova alternativa de hobby e lazer no Brasil 
Sheila Horvath 
 
Estima-se que as vendas de títulos vão aumentar 74% neste ano. Parece que os brasileiros 
encontraram no DVD uma nova forma de hobby e lazer. Cresce a cada ano o número de vendas, 
não só de aparelhos, mas principalmente de filmes, sejam eles lançamentos ou catálogos. 
Segundo o diretor geral da Paramount Home Entertainment, Fabio Vianna, de 2001 para 2002 as 
vendas de títulos em DVD aumentaram 67% e a expectativa para este ano é de crescimento de 
74%: "Esses são os dados do mercado. A Paramount teve uma performance ainda melhor, mas 
são informações estratégicas e não podem ser divulgadas".  
 
Vianna apresenta resultados como base para sua afirmação. O grande lançamento da empresa 
este ano foi o pack "As Aventuras de Indiana Jones", formado pelos três filmes da série ("Indiana 
Jones e os Caçadores da Arca Perdida", "Indiana Jones e O Templo da Perdição" e "Indiana Jones 
e A Última Cruzada"), além de um CD que inclui entrevistas com o diretor Steven Spilberg e com 
o produtor George Luccas.  
 
Segundo dados da empresa, a coleção tornou-se a mais vendida em 2003, com arrecadação de 
US$ 50 milhões no mercado de varejo nos Estados Unidos e Canadá desde seu lançamento em 21 
de outubro. Na primeira semana de lançamento nos EUA, foram vendidas mais de 1,1 milhão de 
packs.  
 
No Brasil, os números não são tão grandes como nos EUA, mas mostram o interesse do 
consumidor em colecionar e ter em casa seus filmes preferidos. Foram mais de 100 mil packs 
vendidos, num total de 300 mil DVDs.  
 
"Hoje, mais de 6 mil locadoras já compram mais DVDs do que VHS. Os clientes de varejo, 
supermercados, magazines e ponto.com estão se profissionalizando e investem cada vez mais no 
segmento para atender a uma demanda crescente pelo DVD. A procura é alavancada pela 
participação de players a baixo custo e pela mudança de hábito dos consumidores, que passaram 
a alugar e colecionar filmes", diz Vianna.  
 
Com esse cenário, as distribuidoras apostam em seus principais sucessos no cinema, lançando-os 
o quanto antes em DVD. "A janela para o lançamento do DVD de um grande sucesso de 
bilheterias é, em média, de quatro a cinco meses", conta o diretor-geral da Fox Home 
Entertainment, Dilson Santos. Este ano a empresa trabalhou títulos como "Minority Report" 
(estrelado por Tom Cruise), "007 - Um Novo Dia para Morrer" e "Demolidor". O principal título, e o 
mais aguardado por fãs e colecionadores, foi "X-Men 2".  
 
"Até hoje, esse foi o título com a maior venda desde a abertura da operação da Fox Home 
Entertainment no Brasil, em janeiro de 2000", conta Santos. Desde o lançamento do filme em 13 
de novembro, já foram distribuídas mais de 105 mil unidades. Desse total, 45% se destinaram à 
venda ao consumidor final.  
 
"Além dos lançamentos, o consumidor brasileiro também mostra um grande interesse nos títulos 
considerados catálogos", diz o diretor geral. Em 2003, a Fox Home Entertainment lançou no 
segmento de vendas de DVD mais de 300 títulos considerados catálogos. "A venda nesse 
segmento representa 80% da receita da empresa no País", informa Santos. Mais de 1,5 milhão de 
unidades foram comercializadas este ano.  
 
Sucesso de bilheteria com uma arrecadação de US$ 473 milhões em todo o mundo, o desenho 
animado "Procurando Nemo", resultado de parceria entre os estúdios Disney e Pixar, também foi 
recorde de venda em DVD e VHS no segmento de desenho animado com a comercialização de 8 



milhões de unidades no primeiro dia de vendas nos EUA, superando as 5 milhões de unidades de 
"Monstros S.A".  
 
Como mostra do interesse que o mercado de DVD vem despertando nas empresas distribuidoras, 
a Walt Disney Company no Brasil tem como estratégia para o mercado nacional não só formar 
novos colecionadores, mas também renovar as coleções antigas, fazendo com que os 
consumidores que já possuem títulos em VHS troquem os títulos para o sistema DVD.  
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