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O videocassete e, mais recentemente, o DVD, deram origem a um popular filão de negócios no 
varejo: a locação de filmes. Nos últimos tempos, porém, um novo modelo de negócios ameaça 
tomar espaço das locadoras: o aluguel de DVDs pela internet.  
 
Existem inúmeras variantes da mesma vertente, mas o modelo principal vem da americana 
Netflix, que em sete anos firmou-se como a maior companhia do gênero no mundo. O 
processo é simples: o consumidor paga uma assinatura, anota os filmes favoritos em um site e 
os recebe em casa, sem pagar frete. O maior atrativo é que ele pode ficar com os DVDs o 
tempo que quiser, sem risco de multa.  
 
Sob esse modelo, a Netflix encerrou o ano passado com uma receita de US$ 682,2 milhões e 
lucro líquido de mais de US$ 42 milhões. A companhia abriu uma diferença tão grande frente 
dos concorrentes que a gigante varejista Wal-Mart decidiu fechar um serviço próprio e 
transformar a Netflix em seu site para locação de DVDs. Mesmo a Blockbuster, a maior rede de 
videolocadoras do planeta, vem atrás em número de usuários on-line: 1,2 milhão de 
assinantes contra 4,5 milhões da Netflix.  
 
No Brasil, o modelo ainda é incipiente, mas começa a ganhar força. Até o fim do ano, a rede 
Blockbuster pretende lançar no país o sistema de assinaturas, tanto nas lojas tradicionais 
como via internet. Além disso, outras iniciativas estão em curso, com algumas variações entre 
si.  
 
Uma das iniciativas que mais se aproxima da proposta da Netflix é o Pipoca Online, que tem 
entre seus proprietários o empresário Eduardo Casarini, um veterano da web: ele é sócio da 
floricultura virtual Flores Online, criada há sete anos. "Achei o negócio (de aluguel on-line de 
DVDs) interessante e decidi entrar. O modelo proporciona criar uma marca de abrangência 
nacional, sem a necessidade de ter lojas físicas em cada bairro", afirma Casarini.  
 
Por enquanto, o Pipoca Online tem atuação restrita à região da Grande São Paulo. Com três 
mil títulos disponíveis, o site está no ar desde dezembro e a meta é chegar a 2,5 mil usuários 
até o fim do ano, afirma o empresário. "Temos de ir devagar porque a operação é complexa: 
precisamos entregar e coletar os vídeos ao mesmo tempo."  
 
O "xis" da questão, no modelo abraçado pelo Pipoca Online, é manter os custos de entrega em 
um patamar baixo e a satisfação do cliente no nível mais alto possível. No primeiro caso, a 
logística, há uma diferença fundamental em relação aos EUA. "As locadora virtuais americanas 
usam os Correios, que têm um custo muito baixo. O usuário coloca os filmes de volta naquelas 
caixinhas com bandeirola, que ficam na frente das casas. Aqui, o modelo está apoiado na 
entrega por motoboy, cujos custos são mais altos", diz Marcos Vignal, vice-presidente da 
Blockbuster no Brasil. "É preciso avaliar essas despesas com muito cuidado."  
 
A Blockbuster testa o modelo de assinatura - o usuário paga uma mensalidade, em vez de 
pagar por filme alugado - em quatro lojas em São Paulo. O desafio para a marca é lançar o 
serviço em grande escala. "Não podemos atender só um bairro. Quando sairmos, teremos de 
estar preparados para a Grande São Paulo inteira", diz Vignal. "É preciso ter um belo software 
para criar as rotas de entrega."  
 
Software também é a palavra-chave para atender o segundo requisito fundamental do serviço: 
a satisfação do cliente. Na locação virtual, o ponto de partida é uma lista de desejos. No site, o 
cliente cria uma relação dos filmes que quer ver, por ordem de importância. Como nenhuma 
locadora tem um número ilimitado de cópias, o assinante recebe os primeiros DVDs de sua 
lista, de acordo com a disponibilidade do título, mas não necessariamente o primeiro da 
relação. É possível que seja, por exemplo, o segundo e o quarto.  
 
Para evitar que isso desanime o usuário, o Pipoca Online desenvolveu um software que mede o 
grau de satisfação do cliente. "Se tem atendidos os três primeiros pedidos da lista, o assinante 



obtém uma média de 100%. A nota cai à medida que os títulos enviados estão mais abaixo na 
relação", explica Casarini. De maneira geral, quando um usuário com média de 80% e outro 
com 90% querem o mesmo filme, e não há cópias para ambos, o de nota mais baixa leva.  
 
O Pipoca Online tem vários planos. O mais comum custa R$ 74 por mês e dá direito a um 
número ilimitado de locações, mas três a cada vez. Novos filmes são enviados quando os 
anteriores são devolvidos.  
 
Há muitos pontos a ajustar no modelo, concordam os empresários do setor. Nos EUA, a 
Blockbuster inicialmente enfrentou um problema com as franquias ao deixar de cobrar multas 
no aluguel on-line. A receita com multas representou quase 13% da receita da companhia com 
aluguel de filmes em 2004 e 2% no ano passado.  
 
No Brasil, diz Vignal, essa questão não é um impeditivo ao modelo porque as multas, segundo 
ele, tem uma participação reduzida na receita. O valor não é revelado. A maioria das lojas 
Blockbuster no país - 124 unidades - pertence à franqueadora BWU, controlada pelo grupo 
Moreira Salles. Outras 13 são subfranquias.  
 
Nem todas as iniciativas, no entanto, seguem o caminho aberto nos EUA. É o caso da DVD 
Club Online, que atua no Rio de Janeiro. "O modelo da Netflix é muito chato porque depende 
da lista de desejos, que podem não ser atendidos", diz Rodrigo Deperon, sócio da companhia.  
 
Outro risco, segundo ele, é que o mesmo filme pode ser emprestado para amigos e familiares, 
o que reduziria o número de clientes potenciais. Por isso, o modelo adotado pela empresa é 
mais parecido com o de uma locadora tradicional: o cliente paga uma taxa, que varia entre R$ 
100 e R$ 300, e tem valores deduzidos a cada locação. O prazo de devolução varia, mas 
existe. A multa também. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 abr. 2006, Tecnologia & 
Telecomunicações, p. B3. 


