
O novo grande lance do esporte
Empresários apostam em franchising de marcas tradicionais do setor para expandir negócios no País e no exterior
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O Brasil é o sexto maior
mercado mundial de franquias,
com 971 redes e mais de 61 mil
unidades franqueadas, segundo
a Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF). Nos esportes, o
País conta com marcas e clubes
tradicionais, além de atletas de
destaque no cenário internacio-
nal em modalidades diversas
como vôlei, judô, vela, natação,
atletismo, tênis, basquete, auto-
mobilismo. E, claro, futebol. Mas,
mesmo com todo esse potencial,
franquias e esportes raramente
se unem por aqui. Há apenas
duas empresas do gênero cadas-
tradas na ABF. A novidade é que
os empresários do setor estão
começando a buscar com maior
intensidade o franchising e o
licenciamento como estratégia
de expansão de seus negócios
no País e no exterior. As inicia-
tivas nesse sentido ainda não são
muitas, mas significativas.

Pele, o atleta do século 20,
agora dá nome a uma rede de
academias de ginástica, a Pele
Club, que conta com duas uni-
dades na Grande São Paulo. A
academia pertence a um grupo
de investidores liderados pelo
empresário Mareei Figer, que
têm planos arrojados. Em dez
anos, a expectativa é de contar
com quase uma centena de
franquias em 50 cidades bra-
sileiras, além de fincar bases
no exterior. Negociações com
empresários árabes e europeus
já estariam em curso.

O nadador Gustavo Borges
possui duas academias de gi-
nástica em Curitiba e uma em
São Paulo. Há um ano ele deu
início a um trabalho de licen-
ciamento de sua metodologia
de ensino de natação. Sessenta
e cinco academias já adotam
seu método, em 33 cidades.

Há três anos, o Minas Tênis
Clube formatou franquias de
12 modalidades esportivas,
entre elas ginástica, natação,
vôlei e tênis. O público-alvo
são escolas de ensino básico,
que oferecem esportes como
modalidades extracurriculares,
e clubes de menor porte, sem
know-how esportivo. O Minas
conta atualmente com nove
unidades franqueadas e planeja
chegar a 20.

Clubes tradicionais de fu-
tebol, como Corinthians e
Santos, também foram buscar
no franchising a fórmula para
estabelecer redes de escolas

Pele Club: o Rei do Futebol nomeia rede de academias de grupo de investidores

de futebol . Os dois clubes
contrataram a SMA Sports
Marketing Agency, da neta do
presidente do Corinthians, Car-
la Dualib, para gerenciar esse
processo. A Meninos da Vila,
do Santos, possui 18 escolas
franqueadas e 2,5 mil alunos.
Enquanto a corintiana Chute
Inicial conta com 50 escolas e
10 mil inscritos.

Outro clube paulista, o
São Paulo, reformulou sua
estrutura em 2002, quando
criou um padrão de ensino e
de procedimentos para todos
os licenciados. Esse processo
chegou a determinar o fecha-
mento de unidades, mas con-
feriu credibilidade ao clube.
Hoje, o São Paulo conta com
22 escolas e é o primeiro clube
brasileiro a ter uma unidade
no exterior, na Tailândia. Atu-
almente, estuda ainda outra
proposta internacional, na
Austrália. "Temos uma marca
forte a qual aliamos estrutura
profissional de ensino, de pro-
cedimentos administrativos e
comerciais. Oferecemos boa
oportunidade de negócios para
investidores", diz José Roberto

Calicchio, gerente das escolas
São Paulo Center.
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e academias de atletas não são
propriamente uma novidade.
Não são poucos os exemplos de
negócios que surgem na esteira
de um nome famoso e desapa-
recem deixando um rastro de
prejuízos e imagens arranhadas.
"O que difere nesta nova leva
de empresários do esporte é
justamente a profissionalização
e visão de processos", diz o con-
sultor Marcelo Cherto.

Especialista em franchising,
Cherto acredita que o sistema,
quando bem implantado, obriga
o clube e o atleta a estrutura-
rem suas escolas e academias
como um negócio. Existe a
necessidade de estudos de
mercado, planejamento de
expansão, gestão administra-
tiva e financeira, padrões de
atendimento e investimento
em marketing. E, acima de
tudo, de aperfeiçoamento e
manutenção da qualidade do
produto oferecido. Nos caso das
escolas de esporte, é preciso de-

senvolver uma metodologia de
ensino a ser utilizada por todos
os franqueados. "Hoje, há um
grande público consumidor de
atividades esportivas, que busca
orientação mas exige qualidade.
E não se oferece qualidade só
com marca. É preciso ter tec-
nologia", diz o consultor.

Uma mostra de que realmen-
te há uma nova mentalidade por
trás da expansão das franquias
de esportes vem da Pele Club. A
franquia consumiu investimen-
tos iniciais de R$ 8,5 milhões
e incluiu até uma universidade
de fitness, onde são treinados
instrutores e franqueados.

Não existem dados oficiais
sobre o número de negócios
esportivos estabelecidos no
País, muito menos sobre quanto
o setor fatura. Uma estimativa,
restrita ao setor de academias,
aponta que existam 7 mil delas
no Brasil, freqüentadas por
aproximadamente 3,5 milhões
de pessoas. O faturamento esti-
mado do setor é de R$ l ,5 bilhão.
Os dados são da Associação
Brasileira de Academias.

Se os Estados Unidos forem
utilizados como referência, o ne-

gócio no Brasil ainda tem muito
a crescer. Lá, são mais de 20 mil
academias, freqüentadas por 36
milhões de pessoas, que geram
faturamento de US$ 13 bilhões.

Para as academias, o fran-
chising é uma estratégia de
expansão sem grandes desem-
bolsos. É também uma forma de
ganhar escala. Atuando em rede,
conseguem negociar melhor com
fornecedores e compartilhar
investimentos em marketing. É
claro, há também uma injeção fi-
nanceira, proveniente dos royal-
ties pelo uso da marca, métodos
de ensino e suporte.

Já para os clubes, contar
com uma boa rede de escolas,
com suas marcas, significa o ga-
nho com royalties. Mas não só
isso. As escolas podem revelar
novos atletas, o que também
é importante, mas incerto, e
gerar, com certeza, novos tor-
cedores. "Os torcedores são
um patrimônio importante para
um clube. Quanto vale um novo
torcedor? Temos 7 mil alunos,
muitos vão acabar gostando do
clube, comprando ingressos,
camisetas, consumindo nossa
marca", diz Calicchio.
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