
Dufry usa os jogos como laboratório para lançar rede de lojas esportivas
ROSENILDO GOMES FERREIRA

N ão são apenas os atletas de várias modalidades que preten-
dem testar seus limites e superar barreiras nos jogos Pan-
Americanos Rio 2007. A Dufry, que administra lojas de produ-

tos importados em vários aeroportos do País, também está usando
o evento como laboratório para comprovar a viabilidade de levar
sua marca para as arenas esportivas. Na quarta-feira 6, a empresa
inaugurou a terceira unidade da Dufry
Sports, no Shopping Nova América, no
Rio de Janeiro. O ponto-de-venda ocu-
pa uma área de 70 metros quadrados
repleta de itens ligados à com-
petição: canecas, camisetas,
brinquedos, perfumes e vi-
nhos, por exemplo. As outras
lojas ficam no BarraShopping
e na sede do Comitê Olímpico
Brasileiro (COB). Todas co-
mercializam apenas itens do
Pan. Dependendo dos resulta-
dos, a Dufry lançará definiti-
vamente uma rede de lojas de
marcas esportivas: a Dufry
Sports. Sherlon Adley, geren-
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te-geral da Dufry, se mostra satisfeito
com a parceria firmada com os organi-
zadores. Apesar de não revelar valores,
o executivo afirma que o negócio sur-

preendeu a Dufry. "As vendas
estão em um patamar exce-

lente. Tivemos até de ampliar o volume
de pedidos aos fornecedores", diz.

O contrato prevê a abertura de
59 lojas nos locais de provas. A
principal delas será montada na
Vila Olímpica na Barra da Tijuca
(zona oeste), num espaço de 200

. O investimento por metro qua-
drado é de R$ 3,5 mil. Para dar conta
do atendimento aos turistas, a Dufry
pretende recrutar 300 pessoas. Os
organizadores contam com iniciati-
vas como essa para bater a meta de
comercializar R$ 100 milhões em

produtos. Desse montante,
eles esperam amealhar R$ 10
milhões. Adley, por sua vez,
torce por um excelente desem-
penho dos atletas brasileiros.
É que, apesar das sábias pala-
vras do Barão de Coubertin
(para quem o importante era
competir), na arena do marke-
ting o que faz girar a roda da
fortuna são as vitórias.
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