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Comércio local vira rua especializada em camisas de clubes de futebol 
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Taxista Célio Rosa 

 
A troca das siglas por nomes é fato em algumas ruas da capital do País. Há muitos anos, os 
brasilienses batizaram a Comercial Local Sul (CLS) 102 de Rua das Farmácias. A CLS 109/110 
virou a Rua das Elétricas. A Comercial Local Norte (CLN) 304/305 ganhou o apelido de Rua das 
Noivas e a CLS 404/405, de Rua dos Restaurantes. Recentemente, o amor pelo futebol deu à 
capital federal mais uma rua especializada. Com a inauguração de várias lojas de clubes, a CLS 
308/309 virou a Rua dos Times. Atualmente, são cinco lojas específicas de clubes cariocas e 
paulista e uma que vende artigos de vários times. Entre os lojistas há o burburinho de que em 
breve mais lojas serão inauguradas. 
 
O bom, afirmam, é que não há concorrência entre eles. “Ninguém compra camisa de outro 
time porque não tem a do seu. E é prático para o consumidor porque todo mundo tem um 
amigo que torce para outros times que não seja o seu”, afirma a empresária Ionara Bezerra 
Pimentel, dona do Vascão Shop. 
 
A pioneira foi a loja do Flamengo, que completa 11 anos em 2010. Dono da maior torcida do 
País, o time tem público cativo na capital federal. Independentemente dos resultados nos 
gramados, a demanda por camisas e artigos na franquia é grande, segundo a vendedora da 
loja, Paulene da Silva Sá. Mesmo ocupando a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, o 
Flamengo garante a venda dos produtos. Por dia são comercializadas mais de 20 camisas, de 
acordo com ela. “Estando o time bem ou não, vendemos bastante.” Sobre o aumento do 
número de lojas, Paulene afirma que quanto mais, melhor. “É ótimo que outras lojas tenham 
sido abertas porque o consumidor já sabe onde encontrar o que quer. Os clientes até 
comentam que deveria haver lojas de mais times”, afirma.  
 
Empolgação para comprar  
 
A liderança garante aumento da procura. Primeiro lugar no Brasileirão, o Fluminense tem 
incentivado os torcedores a irem às compras. Todos os dias são vendidas, pelo menos, 12 
camisas, segundo a gerente Elaine Macedo. Mesmo renovados semanalmente, os estoques não 
dão conta do recado. “Estamos vendendo muito. Quando o time não está bem, a pessoa não 
tem a mesma empolgação para comprar”, conta a vendedora, torcedora do Fluminense, 
segundo time a ganhar loja na rua. 
 
Há alguns torcedores cativos, como o taxista Célio Rosa, de 46 anos, que já comprou camisas, 
copos e chinelo na loja do Fluminense da 308 Sul. Nascido em Goiânia, justifica o gosto pelo 
time carioca. “Quando a capital se transferiu do Rio de Janeiro para Brasília veio junto o gosto 
pelos times cariocas”, afirma.  
 
De roupas femininas ao futebol 
 
Donas de lojas de vestuário feminino na comercial local, as empresárias Ionara Bezerra 
Pimentel e Patrícia Ludovico mudaram de ramo. De olho no mercado que emergia com os 



clubes de futebol, abriram lojas especializadas no esporte. Ionara inaugurou a revenda de 
produtos do Vasco em dezembro do ano passado. Há menos de três meses Patrícia 
comercializa os produtos do Corinthians. “Mudei de ramo por questão de oportunidade de 
negócio. Vi que tinha futuro porque a rua estava ficando famosa e este é um ramo muito bom, 
você trabalha com a emoção das pessoas”, afirma Ionara. 
 
Segundo colocado no campeonato, o Corinthians tem como incentivo ainda para a venda de 
camisas a comemoração de seu centenário. Foi um bom momento para abrir a franquia, 
segundo Patrícia. “Por seis anos tive uma loja de roupas femininas neste mesmo local, mas 
como vi que cada vez era maior a demanda por roupas de times, resolvi mudar de segmento. 
Há uns três anos virei corinthiana e estou impressionada com o amor que os torcedores têm 
pelo time”, conta.  
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Publicitária Luciana Almeida 

 
Na semana passada, a publicitária Luciana Almeida, de 30 anos, comprou duas camisas para 
presentear o namorado, que é corintiano. Comprou uma camisa retrô e uma comemorativa ao 
centenário do time. “Sou freqüentadora da rua, que virou referência em Brasília. Já comprei 
uma camisa do Flamengo para minha irmã e agora levei uma para meu namorado. Só falta 
abrir uma loja do São Paulo, que é o meu time”, conta. 
 
Os torcedores de clubes que não contam com lojas próprias também recorrem à rua. De olho 
nesse mercado, foi aberta, há três anos, a Grandes Torcidas. Segundo a responsável pelas 
vendas, Andréia Eloi, a demanda é alta o ano todo. “Vendemos muito bem camisas de todos os 
times. Procuramos atender principalmente à procura por times que não têm lojas próprias, 
como, por exemplo, o Bahia, e vendemos muitas camisas de times internacionais”, conta. 
 
Fonte: Agência Sebrae, 9 set. 2010. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.agenciasebrae.com.br>. Acesso em: 16 set. 2010. 
 
 


