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Entretenimento Além de Fortaleza, videolocadora quer abrir lojas em Salvador e Recife. 
 
A Blockbuster, rede americana de videolocadoras que no Brasil é representada pelo Grupo Moreira 
Salles, abriu ontem, em Fortaleza, no Ceará, a sua primeira loja subfranqueada no país. "A meta 
é termos seis lojas na cidade em três anos", afirma Arthur Negri, presidente da Blockbuster 
brasileira, que planeja chegar neste ano ainda em outras capitais do Nordeste, como Salvador e 
Recife.  
 
O Grupo Moreira Salles é o masterfranqueado da marca Blockbuster no Brasil e possui atualmente 
98 lojas próprias, a maior parte delas concentrada no eixo Rio-São Paulo, embora também tenha 
unidades em outras capitais, como Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Distrito Federal. No Rio 
de Janeiro, a rede dobrou o número de unidades nos dois últimos anos, saltando de 8 para 16 
lojas.  
 
Com os contratos de subfranquias, a Blockbuster planeja abrir entre 18 a 20 unidades no mercado 
nordestino e estender sua presença para outras regiões do país. Até 2006, a empresa prevê 
construir uma rede de 90 lojas subfranqueadas, que deverão responder por uma terço do 
faturamento da empresa.  
 
As negociações com a matriz americana, para desatar os nós burocráticos e legais para 
sublocação da marca no Brasil, demoraram cerca de um ano, o que atrasou o projeto. Segundo 
Negri, o Brasil é o primeiro país em que um masterfranqueado abre sufranquias da rede 
americana, o que exigiu todo um trabalho de redefinição do contrato local.  
 
O investimento necessário para cada loja varia de R$ 720 mil a R$ 850 mil, incluindo taxa de 
franquia de US$ 30 mil, fixada em moeda forte. A taxa de retorno sobre o investimento é 
estimada em 20%.  
 
O surgimento do DVD vem reanimando o mercado de locação e venda de filmes nos dois últimos 
anos. Segundo Arthur Negri, a rede fechou o ano de 2002 com um faturamento de R$ 115 
milhões, 28% maior que o registrado em 2001. O aumento da receita foi de 26% nas mesmas 
lojas existentes em igual período do ano anterior.  
 
O cliente de DVD vem se mostrando muito mais ativo do que o de VHS, embora a base instalada 
desses novos equipamentos ainda seja muito menor. "Atualmente, os DVDs já representam 65% 
do faturamento com aluguel. Existem lojas em que esse percentual já alcança 75%", afirma 
Negri.  
 
As unidades que estão sendo inauguradas nas capitais do Nordeste terão o mesmo padrão no mix 
de produtos, oferecendo pelo menos 50% dos títulos em DVD. "A instalação das videolocadoras 
Blockbuster na região devem contribuir para a substituição do VHS pelo DVD", acredita o 
presidente da rede. A nova tecnologia também aumentou a participação das vendas de títulos na 
receita da videolocadora, que vem se firmando como uma varejista neste setor. No ano passado, 
as vendas já responderam por 27% da receita, dois pontos percentuais a mais do que em 2001.  
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