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Balanço positivo para colorados e alvinegros
O projeto do Internacional 

colhe bons frutos. Lançado em 
1998, foi revigorado em 2007, 
quando a gestão terceirizada 
foi descontinuada. Sob o co-
mando do marketing do clube, 
a rede passou de 17 unidades, 
em 2007, para 60, neste ano. A 
meta para 2011 é inaugurar 40 
lojas em áreas de colonização 
gaúcha, como Mato Grosso do 
Sul, Rondônia e Acre, além de 
São Paulo e Rio de Janeiro, 
onde a presença servirá para 
posicionar a marca.

“As oportunidades de cap-
tação de recursos são sem 
limites. Os clubes têm marcas 

fortes e consolidadas e com 
um consumidor que não troca 
de marca. O mercado de licen-
ciamentos movimenta R$ 14 
bilhões. Temos mais de mil em-
presas licenciadas e cerca de 
2,5 mil itens como vinho, arroz, 
espumante e peças de vestuá-
rio, que é o grande forte. A área 
de franquia e licenciamento 
rendeu R$ 500 mil em 2006 e 
deve chegar a R$ 7 milhões no 
próximo ano”, projeta o diretor 
executivo de marketing, Jorge 
André Avancini.

O Corinthians também tem 
motivos para comemorar. O 
balanço do primeiro ano de 

operação da rede Poderoso Ti-
mão é para lá de positivo. São 
50 lojas abertas e a previsão 
é chegar a cem unidades no 
ano do centenário. O foco das 
inaugurações será o interior 
de São Paulo e o Estado do 
Paraná. “Em um ano, o pro-
jeto gerou aproximadamente 
R$ 5 milhões e, para 2010, 
esperamos dobrar esse valor. 
O clube possui mais de 300 
produtos licenciados, além de 
uma criação diária de novos 
itens específicos e exclusi-
vos para as lojas Poderoso 
Timão”, conta o gerente de 
marketing Caio Campos. (FM)

Times atacam no franchising
Redes de lojas de clubes de futebol ampliam receitas, geram oportunidades de licenciamento e cativam torcedores
Fernando Murad

A crise financeira mundial 
não freou o desempenho do mer-
cado de franquias em 2009. De 
acordo com projeção da Asso-
ciação Brasileira de Franchising 
(ABF), o setor deve encerrar o 
ano com faturamento de R$ 63 
bilhões, valor que representa um 
crescimento de 14,5% em rela-
ção aos R$ 55 bilhões registrados 
no exercício anterior. Neste 
campo aberto de oportunidades, 
o segmento de franquias de lojas 
de clubes de futebol começa a 
bater um bolão.

Com um público fiel e apai-
xonado, os times brasileiros 
estão vislumbrando a possibili-
dade de ampliar receitas com a 
venda de produtos oficiais tra-
dicionais (como os uniformes) e 
com o licenciamento de artigos 
dos mais variados segmentos, 
de alimentos a linhas para ani-
mais domésticos, por exemplo. 
Um dos pioneiros nesta área é 
o Internacional, que irá fechar 
o ano com um faturamento da 
ordem de R$ 4,5 milhões com a 
rede Inter Sport.

Além do time gaúcho, Co-
rinthians, Flamengo, Bahia e 
Santos têm iniciativas na área. O 
alvinegro praiano, por sinal, está 
em fase de desenvolvimento de 
dois projetos piloto, um deles no 
Guarujá, na Baixada Santista, e 
outro em Orlando, nos Estados 
Unidos, atrelados à franquia da 
escolinha de futebol Meninos da 
Vila (que soma 34 unidades). No 
País, a rede se chamará Vila San-
tista e, no exterior, Santos Store. 
As inaugurações estão previstas 
para o início de 2010, quando 
também será reinaugurada a 

Santos Megastore, administrada 
pela Umbro na Vila Belmiro.

“No segundo semestre vamos 
partir para as franquias; quere-
mos ter mais duas lojas abertas 
até o fim do ano que vem. O 
projeto tem dois grandes bene-
fícios. O primeiro é ser um canal 
de distribuição dos produtos 
que o Santos licencia e também 
de atração de novos parceiros. 

O segundo é familiarizar as 
crianças com a marca Santos e 
atrair novos torcedores”, diz o 
supervisor de marketing Alex 
Fernandes. O Santos tem cerca 
400 produtos licenciados e o selo 
de qualidade ISO 9001:2008 na 
área de licenciamentos.

Já os projetos de Flamengo e 
Bahia, gerenciados pela Roxos e 
Doentes, especializada na gestão 

de lojas e no licenciamento de 
produtos, tiveram início neste 
segundo semestre. A FlaShop 
tem duas unidades inauguradas 
(uma em São José dos Campos e 
outra na cidade do Rio de Janei-
ro) e previsão de abertura de 44 
em 2010 (entre quiosques e lojas 
fechadas). A primeira unidade 
da Viva! Bahêa!, em Salvador, 
por sua vez, tem previsão de 
abrir as portas ainda na primeira 
quinzena de dezembro.

Momento favorável
A Roxos tem a licença de 

franquia da marca FlaShop nas 
regiões sul e sudeste e na cidade 
de Brasília. A Olympikus, que é 
a fornecedora oficial de material 
esportivo do rubro-negro, cuida 
da franquia nas regiões norte, 
nordeste e centro-oeste. De 
acordo com Tullio Formicola 
Filho, diretor de marketing da 
Vulcabras|azaleia, dona da marca, 
o início da expansão vai ocorrer 
a partir de 2010. “Ainda estamos 
terminando de organizar a loja na 
Gávea (Fla Concept, inaugura-
da em novembro)”, diz.

A entrada da Roxos no mer-
cado de franquias começou a ser 
desenhada em 2008 em parceria 
com a Cherto, especializada 

em franchising. Depois de uma 
fase de estudo de formatos, a 
empresa se associou à ABF e 
se lançou ao mercado. “Damos 
todo o suporte em recursos hu-
manos, tecnologia, marketing, 
produto e arquitetura. Iniciamos 
a expansão da área em julho e 
estamos buscando parceiros. O 
momento é muito favorável para 
essas franquias. Temos a Copa 
de 2010, a própria Copa no Brasil 
e a Olimpíada do Rio de Janeiro. 
O mercado está em evolução”, 
conta a gerente de marketing de 
franquias, Mercedes Bittar.

O Atlético Mineiro e o Sport 
devem ser os próximos times a 
entrar no plano de franquias da 
Roxos. Já existem quatro uni-
dades da Loja do Galo, todas na 
Grande BH. O projeto do rubro-
negro de Recife prevê o lança-
mento de sete lojas da Espaço 
Sport em Pernambuco. Em outra 
frente, a Roxos tem oito lojas 
próprias — além de uma tempo-
rária no Shopping Villa-Lobos, na 
cidade de São Paulo. No primeiro 
semestre de 2010 estão previstas 
as inaugurações de quatro fran-
quias no interior de São Paulo. 
“No final do ano iremos focar as 
cidades-sede da Copa de 2014”, 
antecipa Mercedes.

Loja do Atlético Mineiro: quatro unidades na Grande Belo Horizonte Quiosque da Flashop no Rio: previsão de abertura de 44 unidades em 2010

Futura loja do Bahia: inauguração programada para dezembro Roxos e Doentes: rede gerencia lojas de Flamengo e Bahia
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