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A Blockbuster encontrou uma forma de entrar em bairros de renda mais baixa. A rede 
de videolocadoras está pegando carona com os supermercados que já estão instalados 
nessas regiões. No Rio, a empresa firmou uma parceria com o Sendas e abrirá 
unidades nesta semana dentro de três supermercados da rede, uma delas no bairro de 
Bangu. Acordos semelhantes já estão na mira em outras cidades, como São Paulo.  
 
As unidades em bairros mais populares precisam ter custos operacionais mais baixos, 
compatíveis com a receita. Como os supermercados já possuem a estrutura física, os 
investimentos da videolocadora serão menores. Além do esquema de segurança, que 
já é oferecido pelos supermercados, outra vantagem da parceria é aproveitar o tráfego 
dos clientes que vão às lojas para comprar alimentos para oferecer entretenimento.  
 
"Nós já fizemos um trabalho de pré-cadastramento de associados e os números são 
supreendentes, mostrando que há uma grande demanda reprimida. Na unidade de 
Bangu, por exemplo, o número (de inscrições) iguala-se ao de lojas grandes", afirma 
Arthur Negri, presidente da Blockbuster que, no Brasil, é franqueada pelo grupo 
Moreira Salles. A parceria com os supermercados, acrescenta, permite levar cinema 
para uma massa de clientes que não tem muitas opções disponíveis de 
entretenimento.  
 
"Estamos buscando outras parcerias, com outras redes", afirma Negri, sem adiantar 
detalhes. Segundo ele, os supermercados, como o de Bangu, possuem um tamanho 
grande, mais próximo de um hipermercado. A fórmula já tem dado certo em outros 
países, acrescenta. No México, a rede americana de videolocadoras possui uma 
parceria com o Wal-Mart.  
 
A varejista também analisa a abertura de lojas dentro de shoppings centers, o que só 
não foi feito até hoje porque os horários de funcionamento da videolocadora 
estendem-se até à meia-noite. Os shoppings fecham mais cedo.  
 
O "boom" do DVD trouxe novo ânimo à indústria de cinema e o Brasil apresenta uma 
taxas mais rápidas de adesão à tecnologia. Segundo Negri, a Blockbuster cresceu 27% 
em 2001 e prevê fechar o ano de 2003 com uma expansão de 28%. A meta da 
videolocadora, que possui atualmente 104 lojas no Brasil, é atingir uma receita bruta 
entre R$ 140 milhões a R$ 145 milhões este ano.  
 
Os filmes em DVD já representam hoje 80% da receita com aluguel. No ano passado, 
esse percentual girou entre 55% e 60%. Foi também em 2002 que a rede abriu a 
primeira loja exclusiva de DVD.  
 
E as perspectivas continuam animadoras. Segundo Negri, os fabricantes dos aparelhos 
projetam uma forte arrancada nas vendas no Natal, compensando a demanda que 
ficou represada ao longo do ano pela alta dos juros e recessão econômica.  
 
"As indústrias têm expectativas de fechar este ano com vendas de 2,5 milhões a 2,7 
milhões de aparelhos de DVD", afirma Negri. No ano passado, foram vendidos no país 
perto de 1 milhão de unidades. Os preços dos filmes em DVD, porém, não dão sinais 
de popularização. Os discos continuam vendidos em média por R$ 40 e R$ 50. 
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