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to rigoroso. "Muitas vezes, a criança
não sabe que seus pais deixaram de
pagar a mensalidade e continua fre-
qüentando os treinos. Mesmo assim,
não podemos proibi-la de fazer as au-
las. Tentamos, então, entrar em con-
tato com seus responsáveis", declara
Lopes, do Flamengo.

Para superar a rotatividades de alu-
nos, é imprescindível que o trabalho de
publicidade para a captação de novos
associados seja forte e permanente.
Geralmente, são utilizadas ferramen-
tas como panfletagem em locais onde
há grande concentração de crianças,
Internet, já que os pequenos dominam
mais do que ninguém o computador,
divulgação de notícias na imprensa e
participação de torneios junto a equi-
pe do time principal.

É claro que o marketing deve ser fo-
cado na cidade, localização e investi-
mento que será aplicado. "Em suma,
um bom layout externo e interno da es-
cola, divulgação em rádio local, panfle-
tos em regiões pré-determinadas, par-
cerias com escolas situadas no raio de
ação das unidades e participação em
eventos esportivos criam uma credibi-
lidade da unidade franqueada", resume
o coordenador do Meninos da Vila.

Os novos empresários também de-
vem saber trabalhar com o lado emo-
cional dos pais. que, por vezes, estes
têm a intenção de se realizar através
dos filhos e não compreendem quan-

do eles não se destacam. Desta forma,
deve haver um trabalho de conscienti-
zação com palestras em torno das difi-
culdades da carreira de um jogador de
futebol. "Muitos acham que são pais
do Ronaldinho Gaúcho. Mas, às vezes,
um garoto que aos dez anos é excep-
cional, aos 17, época de ir para a ca-
tegoria profissional, não tem a mesma
performance", analisa Lopes.

A concorrência que cresce a cada dia
também é outra barreira que deve ser
ultrapassada. Atualmente, além das
próprias escolinhas de clubes conhe-
cidos, algumas prefeituras investem
neste tipo de atividade com ótimas es-
truturas físicas. Contudo, a qualidade
de serviço prestado e a infra-estrutura
oferecida pela franquia são bons ca-
minhos para segurar os clientes.

Investimento
Para se associar ao projeto Meninos

da Vila, por exemplo, o franqueado te-
rá de desembolsar uma taxa de fran-
quia fixada em R$ 25 mil mais 10%
de royalties em cima do faturamento
bruto das mensalidades. Já o prazo es-
timado para o retorno do investimen-
to dependerá do número de alunos e
do valor da mensalidade que será co-
brada, mas a média é de 18 meses.

O coordenador do negócio expli-
ca que, em contrapartida, a empresa
oferece toda a transferência de know-
how para o parceiro de negócio atra-

vés de dicas de marketing e vendas,
manuais com toda a metodologia téc-
nica do Santos Futebol Clube, além,
é claro, de todas as ferramentas para
a implantação de uma nova unidade,
"Oferecemos avaliações periódicas
das unidades e de seus alunos, fun-
cionamento de campeonatos da rede,
visitas e eventos ao clube, página ex-
clusiva no site oficial da escola, kits de
treino e de jogo personalizados e con-
feccionados pela Umbro (fabricante
de artigos esportivos), unidade piloto
para treinamentos da rede franquea-
da, entre outros iteiís", detalha.

Já para trabalhar com a marca do
Flamengo, são exigidos R$ 25 mil, sen-
do R$ 12 mil da taxa de franquia, R$ 6
mil para a compra de kits com unifor-
me para professores, coletes para trei-
namento, além das camisas, calções e
meias para os alunos, R$ 4 mil como
reserva de publicidade e R$ 3 mil para
o material, como bolas, cones, cordas
e equipamentos. Os ganhos depen-
dem do local em que o negócio é in-
serido e giram em torno de R$ 10 mil
para uma unidade com 150 alunos.
Porém, um franqueado da unidade
do bairro da Tijuca, por exemplo, já al-
cançou a marca de R$ 42 mil.
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