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A norte-americana Blockbuster Entertainment Corporation - faturamento de US$ 5 bilhões anuais 
- vai mais do que dobrar a sua rede no Brasil, um dos maiores mercados do segmento. A curto 
prazo, o Nordeste e o Norte, regiões em que a marca está estreando, são o alvo prioritário na 
expansão. 
 
No Nordeste, está sendo inaugurada hoje a terceira loja na região, onde a Blockbuster entrou no 
ano passado e pretende ter 30 pontos até 2007. A operação, localizada em Recife (PE), recebeu 
investimentos de R$ 700 mil. É o 106º ponto da multinacional no País e o primeiro em 
Pernambuco. A gigante do entretenimento quer fechar 2003 com 115 operações no Brasil e 
chegar a 232 nos próximos quatro anos. 
 
Criada em 1985 e sediada no Estado do Texas, a Blockbuster integra o grupo Viacom. Está 
presente em 29 países, com 8,2 mil lojas e 70 milhões de associados. Tem como maior trunfo a 
grande oferta de títulos de lançamentos para aluguel e comercialização, e o prazo de locação de 
dois dias para qualquer filme, ao invés das tradicionais 24 horas. 
 
BWU Vídeo 
 
A rede, que chegou ao Brasil em 1995, atua no mercado nacional através de sua mega-
franqueada, a BWU Vídeo - um dos braços do grupo Moreira Salles. 
 
O faturamento da rede no País, onde conta com 1,7 milhão de associados e 1,1 mil funcionários, 
foi de R$ 113 milhões em 2002. Representa 11% de participação num segmento que movimenta 
R$ 1 bilhão anuais, sendo 80% no nicho de locação, que cresce a 5% ao ano, e 20% no de venda 
de filmes, que registra verdadeira explosão no filão de DVD. A previsão para 2003 é de que a 
franquia brasileira atinja receita de R$ 142 milhões, num crescimento de 25% sobre o exercício 
anterior. 
 
No Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a BWU opera diretamente a rede. No Nordeste e Norte, está 
entrando através de sub-franquedos. 
 
As duas primeiras lojas no mercado nordestino, que tem expectativa de responder por cerca de 
10% do faturamento da Blockbuster no Brasil entre os anos de 2006 e 2007, foram abertas em 
Fortaleza (CE), em março do ano passado. 
 
No caso do Recife e Região Metropolitana, onde os sub-franqueados são Marcelo Henrique Silva e 
Ana Helena Silva, serão seis lojas até 2007, com investimentos totais em torno de R$ 4,2 milhões. 
 
Hipermercado 
 
A primeira fica localizada no Hiper Bompreço Boa Viagem (zona sul da cidade). Tem uma área de 
200 m² e 4 mil filmes nos formatos DVD e VHS. A locação dos lançamentos vai custar R$ 6,50, 
valor quer cairá para R$ 4,50 nos filmes de catálogo. 
 
A segunda será aberta até o final do ano, na zona noroeste da cidade. Ficará localizada no bairro 
de Casa Forte ou Parnamirim. As quatro restantes ainda não tem localização definida. 
 
Este ano, a rede estará chegando também à Bahia, com a inauguração de uma operação em 
Salvador, na Barra. Rodolfo Tourinho, o parceiro para as praças de Salvador e Aracaju (SE), vai 
abrir outras cinco lojas na capital baiana e uma na praça sergipana dentro dos próximos quatro 
anos. 
 



"Para 2004, outras capitais nordestinas estão na mira, especialmente Natal, no Rio Grande do 
Norte, e São Luiz, no Maranhão", informa o presidente da Blockbuster no Brasil, Arthur Negri.  
 
Quanto ao Norte, a loja de número um será aberta até dezembro em Belém (PA) e está em fase 
de prospecção a entrada da rede em Manaus (AM), em 2004. 
 
Ao todo, são nove novas lojas em 2003, sendo três no Nordeste, uma no Norte e as restantes em 
São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Maringá (PR) e Taguatinga (DF). 
 
Parceiros 
 
O presidente da empresa ressalta que a decisão de ter subfranqueados nos estados nordestinos e 
no Norte se deveu a questões estratégicas: "São regiões mais distantes da nossa base em São 
Paulo e decidimos nos aliar a parceiros locais, pois eles certamente têm uma visão de seus 
mercados que nós não teríamos isoladamente". 
 
O investimento médio do sub-franqueado é de R$ 700 mil por loja, incluindo a taxa de franquia, 
de R$ 90 mil. O faturamento médio de cada loja é estimado em R$ 80 mil por mês e o prazo de 
retorno do capital investido se situa na faixa de 46 meses. 
 
O royalty mensal é de 6% do faturamento bruto. O parceiro deve ainda destinar 4% da receita 
para o fundo promocional, destinado ao próprio negócio. 
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