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o desembarcar no Brasil,
há 15 anos, o canadense
Darryl Kirsh mal sabia
chutar uma bola — o
esporte de sua adoles-
cência foi o hóquei no
gelo, disputado com
bastão, disco e patins.
O país vivia a euforia do
tetracampeonato mun-

dial e o futebol, mais que nunca, parecia onipresente
na mídia. Em meio a esse ambiente de paixão à flor da
pele, o economista nem precisou de muita intimidade
com os gramados para perceber o potencial dos negó-
cios ligados ao jogo, mas seguiu sua vida de consultor
financeiro. E permaneceu, nos anos seguintes, cisma-
do com a falta de espaços de entretenimento, além do
manjado trio campinho, churrasqueira e cerveja, que
explorassem justamente esse interesse nacional. Em
2004, com a seleção brasileira já pentacampeã, resol-
veu dar o pontapé inicial para preencher a lacuna que
enxergou dez anos antes. Nascia, em São Paulo, o
Kick Bola Urbana, primeiro — e ainda único — parque
temático sobre futebol no país do futebol.

Voltado a princípio para crianças e adolescentes, o
espaço conquistou rapidamente os adultos e as em-
presas, que representam hoje metade do seu público.
Para quem gosta de futebol, a fórmula é irresistível,
independentemente da faixa etária. Garotos e garotas
de todas as idades divertem-se com brinquedos como
o lançador de bolas de fazer bicicleta, no qual o
atleta, posicionado sobre uma superfície
acolchoada, recebe a bola de bandeja
para executar a jogada conside-
rada a mais plástica do esporte.
Há ainda um radar que mede
a velocidade do chute, a pista
de futegolfe, uma mistura de
minigolfe e futebol, o treino
de goleiro, no qual a pessoa
pode testar sua habilidade
em agarrar os "chutes" exe-
cutados por uma máquina, e
o futeboliche, tipo de boliche
com os pés.

A vedete entre as instalações, no
entanto, é o Futebol Underground. Em
uma quadra de 270 metros quadrados ins-
talada no subsolo, dois times, com quatro jogadores
cada, disputam uma partida praticamente no escuro.
Os únicos brilhos vêm da bola, das traves e dos coletes
fluorescentes dos atletas. Para dar clima, há show de

luzes, fumaça artificial e som de DJ. Como o público
feminino representa 30% do movimento, as meninas
ganharam uma atração à parte, o Futebol Fashion, que
consiste em um desfile de moda temático, com direito
a camarim e maquiadores.

Darryl conta que todos os brinquedos tiveram de
ser criados por ele e sua equipe. "Quando comecei a
montar o parque não havia nada semelhante no país.
Então, idealizei as atrações baseado no que conhecia
de centros temáticos esportivos lá fora e contratei
engenheiros para montar as máquinas", afirma.

Com a experiência de cinco anos de funcionamento
do Kick Bola, o empresário lançou, em 2008, o sistema
de franquia da marca, com investimentos entre R$ 150
mil e R$ 300 mil. Mesmo com o sucesso do parque,
que realizou em 2008 uma média de 47 eventos por
mês, apenas os estrangeiros têm enxergado na fórmula
uma oportunidade de negócio. "Os brasileiros ainda se
mostram um pouco reticentes em apostar no modelo.
Mas estamos fechando com um grupo colombiano,
que tem entre os sócios o ex-jogador Valderrama. Vai
ser a primeira franquia da marca, montada em Bogotá.
O grupo planeja abrir mais sete unidades em várias
cidades sul-americanas", revela Kirsh.

MAIS VISÃO EM CAMPO
O Kick Bola Urbana é apenas um exemplo da diver-

sificação de negócios ligados ao futebol, que vêm se
intensificando desde o ano 2000. "O mercado brasileiro

ainda tem muito que se desenvolver, embora já
movimente cifras bilionárias", diz o pro-

fessor Robert Alvarez Fernandez, do
Núcleo de Estudos em Negócios

do Esporte da Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM). De acordo com o
estudioso, 82% da popula-
ção adulta no Brasil, ou seja,
87 milhões de pessoas, de-
claram torcer para algum ti-
me. No entanto, apenas 15%

desse público consome com
regularidade produtos ligados

ao esporte da bola. "Falta visão
empresarial e profissionalismo nas

administrações dos estádios e clubes.
Ao se assistir a um jogo, por exemplo, vive-

se uma experiência de sacrifício em lugar de conforto e
isso acaba impactando no tamanho do mercado. Paixão
simplesmente não é suficiente para consumir", diz.

Pelas contas de Fernandez, o mercado do futebol



brasileiro em geral poderia ser até seis vezes maior.
Mesmo com os problemas, o consumo de produtos
ligados ao esporte cresceu a uma taxa média de 8% ao
ano na última década, segundo a Associação Brasileira
dos Lojistas de Equipamentos e Materiais Esportivos
(Abraleme). O diretor da entidade, Fábio Anauate, es-
tima que, mesmo com a crise, 2009 verá um aumento
de 12% nas vendas. Isso representa um acréscimo de
R$ 3,72 bilhões aos R$ 31 bilhões que o setor faturou
em 2008. Desse total, 55% da receita, ou seja, R$ 17
bilhões, vêm de produtos ligados ao futebol.

"Apenas o mercado de camisas de futebol movi-
menta R$ 300 milhões por ano no país", contabiliza
Anauate. O PIB do Esporte no Brasil, considerando
todas as modalidades, deve alcançar R$ 54 bilhões em
2009, de acordo com estimativa publicada no Dossiê
do Esporte, produzido pela Ipsos Marplan em parceria
com o canal SporTV. Esse valor inclui vendas de ar-
tigos, serviços e até turismo. Fernandez, professor da
ESPM, afirma que não há cálculos disponíveis sobre o
peso do futebol nesse valor, mas "eqüivale, com certeza,
a mais da metade da produção esportiva brasileira". O
especialista lembra que, apenas em relação aos patro-
cínios de empresas, de 60% a 70% da verba se destina
ao esporte do coração dos brasileiros.

Nos próximos anos, esses números tendem a se
agigantar. A oportunidade para o mercado brasileiro

dar um salto de qualidade e de tamanho está próxima.
"Com a Copa de 2014, o futebol vai receber uma atenção
que não tinha há 6o anos", ressalta o sócio-diretor da
empresa especializada em pesquisas esportivas Sport
Track, Rafael Plastina. Ele acrescenta: "Apenas em 2014
a indústria do futebol deve crescer pelo menos 70%
no país com a inauguração de novas arenas multiuso
e o maior interesse pelo tema". Para o especialista, já
a partir do ano que vem, com o mundial da África do
Sul, o esporte deve iniciar um desenvolvimento acima
da média. A Abraleme partilha da avaliação do pesqui-
sador: com a realização do evento na África, as vendas
de camisas devem ter um salto de 30% — ou R$ 100
milhões a mais — em 2010.

DOENTES POR LUCRO
Uma das pioneiras do varejo especializado em fu-

tebol, a rede paulistana Roxos e Doentes trabalha com
a perspectiva de faturar 40% a mais durante a Copa.
"Em um ano comum, crescemos em torno de 15%. Mas
nas épocas de mundiais, a procura, especialmente por
camisas, aumenta muito", afirma o sócio-diretor do
grupo, Eduardo Rosemberg. Em dez anos de existência,
a marca tornou-se um clássico do futebol-negócio.

A Roxos e Doentes partiu de um modesto espaço de
30 metros quadrados em um shopping no centro.
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de São Paulo, inaugurado em 1999, para se tornar uma
empresa com negócios tão diversificados quanto a
administração de lojas de clubes, franquias, licencia-
mento de marcas, edição de revistas e até mesmo a
gestão de bares. A rede reúne atualmente oito unida-
des fixas e duas itinerantes, montadas em caminhões,
12 pontos de times e loja virtual. Com o
sistema de franquias lançado no ano
passado, a marca espera abrir até
três novas vitrines por mês a
partir de junho.

De olho na Copa de 2014,
grupos estrangeiros co-
meçam a voltar sua aten-
ção ao mercado brasileiro.
Em Cabo de São Roque, a
51 quilômetros de Natal,
no Rio Grande do Norte,
a Frantzen Signature Re-
sorts, empresa do bilionário
norueguês Torben Frantzen,
está construindo um resort no
qual uma das principais atrações
será uma escolinha e centro de trei-
namento de futebol. O complexo leva uma
assinatura célebre: o padrinho do empreendimento é
o astro inglês David Beckham, que veio ao Brasil em
janeiro de 2008 para lançar a iniciativa. As instalações
vão reunir uma arena multiuso, para jogos, shows e
eventos, alojamentos, escolinha para até 180 crianças
e três campos gramados.

GRINGOS NO GRAMADO
Mesmo sem o apelo de famosos, várias escolas

atraem visitantes de fora. A Academia do Fu-
tebol, de Fortaleza (CE), promove intercâmbios
com centros de ensino em outros países. "Houve
um grupo de garotos russos que ficou treinando
conosco por 30 dias para aprender os macetes do
nosso futebol" conta o professor e sócio da em-
presa, Hudson Carlos. A escolinha, ligada à Facul-
dade Integrada do Ceará (FIC), reúne 220 alunos,
de 3 a 17 anos.

Crianças dos Estados Unidos, Austrália, Coréia,
Canadá e Rússia são visitas freqüentes no centro
de treinamento do Oscar Inn Resort, em Águas de
Lindoia (SP). De propriedade do ex-zagueiro da
seleção brasileira, Oscar Bernardi, o hotel nasceu
justamente do futebol. Há nove anos, Bernardi
resolveu abrir um complexo esportivo para abri-
gar clubes em pré-temporada. Montou estrutura

com cinco campos gramados oficiais e dois me-
nores para treinos específicos, além de alojamen-
tos, piscina, departamento médico e academia.
Deu tão certo que o local acabou se transforman-
do em resort. Hoje, além dos turistas "comuns",
o estabelecimento recebe times profissionais e

adolescentes estrangeiros em busca de
"aprender a mágica do futebol bra-

sileiro", como define.
O empresário mantém re-
presentantes em vários paí-

ses. As temporadas de in-
tercâmbio concentram-
se entre julho e agosto e
entre dezembro e janeiro.
O CT do resort chega a
hospedar 200 atletas-
mirins de uma vez.

Os adolescentes brasi-
leiros, por sua vez, adoram

a oportunidade de mostrar
suas habilidades no exterior.

Esse é o grande apelo da copa
FutCup, organizada pela empresa

TTK Marketing Esportivo. A competição
reúne 50 colégios particulares brasileiros e 2.500
alunos. No fim do torneio, disputado ao longo de
um ano, são selecionados os melhores jogadores
em três faixas etárias que seguem para os EUA e
a Europa para disputar campeonatos internacio-
nais. "O evento tem estrutura profissional: é pa-
trocinado por empresas como Perdigão, Centauro,
Schincariol, Penalty e Bauducco", ressalta Gustavo
Resende, sócio da TTK.

O sucesso da FutCup levou a organizadora a
diversificar os negócios. Nas férias escolares, a
empresa realiza o FutCup Soccer Camp, um acam-
pamento de férias com a temática do futebol para
garotos de até 10 anos. As crianças ficam alojadas
durante uma semana na Estância Santa Filome-
na, em Jarinu (SP), e podem sentir o gostinho de
como é a concentração de um time profissional.
A própria TTK surgiu do campeonato. "Eu e meu
sócio Marcos Viana nos conhecemos jogando bola
na ESPM. Vimos no torneio, que era pequeno e
organizado pelas próprias escolas, uma oportu-
nidade para criar um evento de grande porte. Daí
nasceu nossa agência", conta Resende. Além da
FutCup, a empresa hoje reúne um portfólio de 16
clientes ligados ao esporte e realiza, entre outros
eventos, a seletiva brasileira da Copa do Mundo
do videogame Fifa Soccer.
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