
Se o cliente não vai à loja, a loja vai ao cliente  
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Ambiente moderno, até luxuoso. Dessa forma se caracterizam as lojas de uma das maiores redes 
de locadoras do País, a Blockbuster. Mas não é só da beleza que a cadeia norte-americana vive.  
 
A rede nasceu em 1985, no Texas, em um período em que a alugar um filme era algo bastante 
novo. Dois anos depois, já contava com 8 lojas próprias e 11 franquias. Foi neste período que a 
empresa experimentou sua maior mudança, criando o conceito de big store (grande loja). Em 
1994, a Blockbuster foi incorporada à Viacom, um dos maiores grupos do mundo especializados 
em entretenimento, sob o comando de Sumner Redstone.  
 
Quando completou 15 anos desde que foi montada, a Blockbuster, por meio de um acordo de 
franquia entre o Grupo Moreira Salles e a Blockbuster Entertainment Corporation, foi criada em 
1994 a BWU Video Ltda., e a primeira loja no Brasil foi inaugurada em 22 de março de 1995, no 
bairro paulistano do Itaim Bibi. Desde então, a rede não parou de crescer no País. Atualmente são 
98 lojas próprias no Brasil, e duas franquias em Fortaleza. O segredo do sucesso está no 
relacionamento com os clientes.  
 
A Blockbuster possui todas as informações transacionais dos clientes em uma base de dados 
centralizada. ‘’Conseguimos saber qual o comportamento, hábito, os títulos mais alugados e, com 
isso, traçamos o perfil do público que freqüenta as lojas. São mais de 1,5 milhão e-mail de contas 
– onde em muitas delas mais de uma pessoa faz locações – e temos todas essas informações 
armazenadas’’, conta a diretora de marketing Andréa Bedricovetchi.  
 
Apesar da quantidade de informações, o controle dos dados permanece nas mãos da Blockbuster. 
De acordo com Andrea, a MRM é responsável pela manutenção do banco de dados, já no que diz 
respeito ao envio de e-mails, a responsável é a Tesla. ‘’Mas tudo é coordenado por nós’’, ressalta 
a diretora.  
 
Depois de investir na infra-estrutura física e no relacionamento pessoal nas lojas, a rede aposta 
na Internet como o novo canal de interação com os fanáticos por filmes. A empresa está migrando 
o contato externo para plataforma eletrônica. Até então, os clientes pegavam folders nas próprias 
lojas ou recebiam, via correio, uma mala direta com os lançamentos de filmes, novidades das 
lojas, etc. ‘’Porém, com 1,5 milhão de clientes cadastrados, a mala direta fica inviável pelo custo. 
No começo desse ano iniciamos o envio de newsletter para falar com nosso público’’, afirma 
Andrea. Agora, segundo a diretora de marketing, o objetivo é cadastrar rapidamente os e-mails 
de todos os consumidores. ‘’Trata-se de um canal viável, rápido, prático, mais incipiente’’.  
 
No próximo sábado (10), será lançado na rede o novo filme de Harry Potter. Pelo novo processo, o 
sistema busca na base de dados todos os clientes que são potenciais para alugar o novo filme, 
principalmente os que já alugaram o anterior. Depois de selecionados, o mecanismo dispara uma 
ação de newsletter para os clientes que tem alguma interesse nesse titulo.  
 
Pesquisa para novo site  
 
Recentemente, a rede lançou um novo portal. De acordo com Andréa, o processo de 
desenvolvimento foi longo porque levou em consideração todas as necessidades dos clientes. 
‘’Realizamos uma pesquisa até chegar ao novo formato para saber de que forma os usuários 
navegavam pelo site’’, revela. Filme é um assunto que todo mundo gosta de falar, então, o novo 
site contém uma feature (Pipoca) que permite aos clientes avaliarem os filmes que já assistiram. 
‘’Harry Poter, por exemplo, já foi avaliado por 1,7 mil pessoas’’, conta.  
 
Ainda segundo a diretora, as pessoas usam o site para poder organizar a visita delas à loja, 
assim, no processo de desenvolvimento do novo modelo, foi incluída uma seção que possibilita 



aos consumidores escolher e imprimir uma lista de favoritos para depois se dirigirem à loja. ‘’O 
nosso foco é o cliente dentro da loja. Ir à loja é um programa, é possível encontrar pessoas, 
escolhe filmes, conversar, adquirir outros produtos. A Blockbuster é muito mais que uma ponte de 
filmes. É um lugar onde o cliente tem que se sentir como se pertencesse àquele local. Essa 
experiência é muito importante’’, avalia a diretora.  
 
O 0800 172101 para os clientes de todo o Brasil e o (11) 3040-4087 para os consumidores de São 
Paulo e ligações provenientes de aparelhos celulares, também contribuíram, nos últimos anos, 
para algumas adaptações das lojas. Geralmente, as pessoas que entram em contato pelo telefone 
procuram alguns títulos que não conseguiram encontrar, ou fazem alguma comentário sobre a 
visita à loja.’’Não tínhamos água na loja, e depois de algumas sugestões, passamos a vender. As 
sugestões e críticas acabam sendo incorporadas de acordo com as necessidades dos usuários’’, 
comenta Andrea.  
 
Entre outras iniciativas, a partir de maio a rede também está enviando e-mail de aniversário aos 
clientes, com direito a uma locação gratuita. A meta da Blockbuster agora é cadastrar os e-mails, 
se possível, de todos os clientes. ‘’Essa é a forma pela qual decidimos nos relacionar com os 
clientes fora da loja. Nível de opt out (pedido para cancelamento do recebimento de newsletter) é 
muito baixo’’.  
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