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A rede de lojas de equipamentos para fitness, Reebok Fitness, planeja quase quadruplicar de 
tamanho no Brasil nos próximos cinco anos. Hoje com 25 unidades em funcionamento, a rede 
programa chegar ao final de 2013 com 98 lojas em funcionamento no País em um modelo de 
negócio totalmente desenvolvido no Brasil e que já desperta a atenção de outros licenciados 
no mundo.  
 
"O da Inglaterra quer vir ao Brasil em junho para conhecer e implantar o modelo em sua 
rede", afirma o licenciado da marca norte-americana no Brasil desde 2002, e presidente da 
Reebok Fitness Brasil, Fernando Gabas.  
 
Somente este ano, serão 12 inaugurações entre as quais as cidades de Santos, São José dos 
Campos, Sorocaba (São Paulo), Vitória (Espírito santo), Recife (Pernambuco), Natal (Rio 
Grande do Norte), Joinville (Santa Catarina). Para o próximo ano já estão programadas Belém 
(Pará) e Manaus (Amazonas).  
 
Além do Brasil, 30 lojas devem ser abertas em outros países da América do Sul no período e a 
expectativa é chegar a mais de 80 em dez anos. A primeira loja em Buenos Aires (Argentina) e 
em Santiago (Chile) devem ser abertas ainda este ano.  
 
O crescimento faz parte de uma estratégia que começou a ser delineada no final de 2006, 
quando Gabas resolveu reorganizar o negócio. "Passamos 2007 reformulando tudo com 
consultorias e mapeamos o Brasil inteiro para identificar onde e quando precisamos ir", afirma 
o executivo.  
 
A primeira mudança foi a adoção do sistema de franquia de negócio formatado. O sistema 
consiste na montagem da loja em paralelo ao processo de seleção do franqueado. Quando o 
contrato de franquia é assinado, o novo franqueado já recebe a chave da loja, pronta para 
começar a trabalhar. "A última fase do treinamento já é na loja dele", explica Gabas.  
 
Com a abertura de novas lojas a Reebok Fitness Brasil projeta elevar seu faturamento em 
45,45% este ano em relação a 2007, chegando a R$ 80 milhões.  
 
A preocupação maior das pessoas com saúde e estética tem aquecido o mercado de fitness no 
Brasil, segundo Gabas.  
 
Além do grande potencial do segmento residencial e de academias de ginástica para a venda 
de equipamentos para fitness, a Reebok Fitness no Brasil está de olho em condomínios, clubes, 
spas, hotéis, clínicas e empresas com espaços para Fitness.  
 
A expansão da rede foi projetada com base em localidades com grandes projeções de 
crescimento do mercado imobiliário para os próximos anos." Todo condomínio hoje conta com 
sala de ginástica", diz Gabas.  
 
Quanto custa  
 
O conceito das lojas no Brasil é oferecer equipamentos e também serviços. "O franqueado 
conta com toda a estrutura necessária para atender localmente o mercado imobiliário, com a 
execução de projetos completos de fitness center", conta.  
 
Além disso, a loja indica também profissionais como personal trainers, nutricionistas aos 
clientes como parte do rol de serviços.  
 
O investimento inicial em uma franquia Reebok Fitness é de R$ 220 mil, já incluindo a taxa de 
franquia de R$ 60 mil. A taxa de royalties é de 10% sobre o faturamento bruto e a de 
propaganda de 2%.  
 



Com espaço médio necessário de 180 m (o que acaba aproximando o modelo mais de lojas de 
rua), as lojas possuem espaço ainda para assistência técnica aos equipamentos. Em me´dia, 
cada loja cria 11 empregos diretos e o faturamento mínimo é calculado em R$ 150 mil 
mensais, com uma rentabilidade de 12% para o franqueado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C3 
 


