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Vasco lança rede de lojas Gigante da Colina
Meta do time carioca é faturar
R$ 6 milhões em até 3 anos

Daniel Haidar, do Rio de Janeiro
dhaidar@brasileconomico.com.br

O Vasco da Gama, um dos prin-
cipais times do Rio de Janeiro, se
despede do mau desempenho no
Brasileirão com uma inédita
ofensiva comercial fora dos
campos. Se a performance de-
cepcionante vier a atrapalhar a
captação de patrocínios para o
ano que vem, o que não é co-

mentado pelos dirigentes, ao
menos o time alvinegro terá uma
nova fonte de receitas. Cinco lo-
jas da rede Gigante da Colina,
com cerca de mil produtos licen-
ciados, como a miniatura do cra-
que Carlos Alberto, começam a
funcionar na véspera do Natal.

“O pulo do gato com lojas pró-
prias é ter um local exclusivo de
distribuição dos produtos”, diz
Marcos Blanco, diretor de marke-
ting do Vasco. A meta é ter uma
rede de 100 lojas em 5 anos. Em
três anos, o clube espera faturar

R$ 6 milhões. O investimento ini-
cial para empresários interessa-
dos na franquia é de R$ 250 mil.
Cobra-se 7% sobre o faturamento
bruto da loja como taxa de royal-
ties pelo uso da marca. Blanco diz
que existem negociações para
lançar lojas no Espírito Santo, no
Distrito Federal e no Amazonas.

O clube negocia atualmente
patrocínios para a equipe de fute-
bol no ano que vem. Segundo
Blanco, o contrato com a Eletro-
brás que garante R$ 14 milhões ao
time foi renovado, mas o Habib’s

deve deixar a camisa após o fim
de uma disputa em que a marca
de produtos da culinária árabe
teve de ser exibida por força de
ordem judicial. Só em 2010, o
Vasco arrecadou cerca de R$ 24
milhões com patrocínio.

Para o ano que vem, o Vasco
também conta com a inaugura-
ção da “TV Vasco”, um progra-
ma em canal de televisão aberta
que vai divulgar novidades so-
bre o time. Blanco ainda tenta
capitalizar patrocínios para fi-
nanciar o programa. ■

Divulgação

REPATRIAÇÃO

Ronaldo engorda o bolso no Timão e puxa a onda de craques pródigos

A saudade do feijão com arroz
e do pagode deixou de ser a
principal arma do futebol
brasileiro para repatriar seus
craques. Agora, é a vez do real
forte e do crescimento econômico
do país seduzirem astros. Ronaldo
fatura hoje no Corinthians pelo
menos o mesmo que embolsava
no auge da carreira, no Real
Madrid. Quem diz isso é o agente
do atleta, Fabiano Farah. Segundo
o jornal espanhol El Mundo,
a receita do jogador chegava
a US$ 8,2 milhões em 2003,

incluindo salários e patrocínios.
O inseparável colega de seleção e
de clube, Roberto Carlos, diz que,
depois de perambular pela Europa
por 15 anos, não precisa mais de
cheques muito maiores do que
os que recebe no país. “É possível
jogar em alto nível no Brasil,
fazer dinheiro e conviver com
a família”, diz Roberto Carlos.
É que o atleta voltou ao país
exatamente quando a economia
cresce no ritmo mais forte em
mais de duas décadas. Como
se essa expansão de renda e de

emprego já não fosse suficiente
para colocar mais torcedores
nos estádios e diante da TV, ainda
há o fato de que o Brasil será a
sede da Copa da Fifa, em 2014.
A goleada de vantagens do
futebol brasileiro não para
por aí. A Receita Federal é bem
menos agressiva aqui do que na
Espanha, por exemplo. A alíquota
nacional não passa de 27,5%.
Na terra em que jogam Kaká
e Cristiano Ronaldo, a mordida
do leão chega a 43%. “Jogar na
Europa não é mais como antes

porque o atleta perde metade
do contrato com os impostos”,
diz Richard Law, consultor
do time inglês Arsenal, que
nos anos 90 trabalhou na
Hicks Muse Tate & Furst,
quando o fundo de private equity
era parceiro do Corinthians.
O real valorizado é outra razão
para tornar os contratos no Brasil
mais competitivos, diz um dos
mais experientes agentes de
jogadores do mundo, Juan Figer.
O real se valorizou 74% desde
2004, quando Ronaldo e Roberto

Carlos estavam em Madri.
“Os jogadores podem conseguir
no Brasil contratos tão bons
quanto os do exterior”, diz Figer.
Os dirigentes dizem que esses
contratos não representam
necessariamente risco para os
balanços dos clubes. O presidente
do Corinthians, Andréz Sanchez,
diz que Ronaldo é barato para o
Parque São Jorge. As receitas do
time cresceram 54% e atingiram
R$ 181 milhões em 2009.
“O Corinthians nunca vendeu
tanto”, diz Sanchez. Bloomberg
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