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e-commerce	

Os times caem na rede
Flamengo, Corinthians, São Paulo, Internacional e outras equipes criam seus  
sites de varejo para comercializar de camisas do clube a geladeiras e televisores  

Por Fernando Murad  fmurad@grupomm.com.br

Não é de hoje que os clubes de fute-
bol tentam transformar o amor dos 

torcedores em dinheiro no caixa. A no-
va fronteira a ser desbravada neste cam-
po é o e-commerce, setor que faturou 
R$ 14,8 bilhões no País em 2010 e que de-
ve crescer 30% neste ano, de acordo com 
dados do e-bit e da Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico. Desse universo, o 
segmento  de compras coletivas merece 
destaque nas ações das equipes, de um 
olho em um filão que deverá movimentar 
R$ 1 bilhão ao longo deste ano.

Flamengo e São Paulo são os times 
mais agressivos. O rubro-negro do Rio 
estreou em 1o de fevereiro o novo site da 
Loja do Flamengo, uma parceria com o 
Comprafacil.com, braço de e-commerce 
da Hermes. Em dois meses, o clube regis-
trou vendas de R$ 900 mil, resultado aci-
ma da média do ano passado.

Já o time do Morumbi colocou no ar no 
fim de março o site Tricolor Eletro, em so-

do Flamengo por um preço competitivo e 
ajudando ao clube. É isso que queremos”, 
pontua, destacando que a meta é a loja 
faturar R$ 12 milhões por ano.

Campo aberto
O diretor de marketing do Flamengo en-

tende que, até o conceito ser assimilado pe-
los torcedores, as vendas estarão concen-
tradas nos produtos licenciados. Mas a ex-
pectativa é os produtos de fora do universo 
do futebol alavancarem o negócio a médio 
e longo prazo. Nos primeiros dois meses de 
operação, os produtos não licenciados re-
presentaram 30% das vendas. A loja ofere-
ce 60 mil produtos, dentre eles 500 licen-
ciados. O percentual do faturamento do 
site repassado ao clube não foi divulgado.

A criação de operações para terceiros 
é uma tendência do segmento, segundo 
Marcelo Ribeiro, diretor geral de e-com-
merce da Máquina de Vendas, que opera 
ainda uma loja da Nokia, neste caso em 

parceria com VTex. “Para um torcedor que 
compraria um refrigerador em um varejis-
ta qualquer, por que não comprar no clu-
be sabendo que isso será um reforço au-
tomático? A potencialidade de faturamen-
to é bem relevante”, projeta. O executivo 
diz que a companhia está de olho em no-
vas oportunidades de negócio. “Qualquer 
marca com capacidade de gerar fluxo tem 
potencial para ter uma loja. Estamos con-
versando com outros clubes de futebol, 
equipes de outras modalidades e confe-
derações. Nossa ideia é ter mais cinco lo-
jas com parceiros neste ano”, conta Ribeiro.

O Corinthians, outro time popular do 
País, também tem uma experiência po-
sitiva no e-commerce mesmo com uma 
gama de produtos restrita aos licencia-
dos e de parceiros. O ShopTimão é a lo-
ja de maior faturamento do clube. “A re-
ceita da loja virtual equivale à receita de 
dez lojas físicas, o que demonstra a força 
desse mercado. É uma tendência ofere-
cer produtos de linha branca e eletroele-
trônicos, principalmente nos clubes com 
um número elevado de visitas em seus si-
tes. Procuramos um parceiro para testar o 
projeto, já que a Netshoes (atual parcei-
ro da loja virtual) não pode realizar esse 
tipo de venda”, diz Caio Campos, gerente 
de marketing do alvinegro.

Torcida unida nos descontos
O Internacional, de Porto Alegre, e o 

Náutico, de Recife, foram os responsá-
veis pela estreia do futebol no universo 
das compras coletivas. A Rede Colora-
da, dos gaúchos, e o Torcida Alvirrubra, 
dos pernambucanos, entraram no ar na 
semana passada. O primeiro se posicio-
na como um benefício aos associados e 
um novo canal de venda para produtos 
licenciados (únicos artigos que serão co-
mercializados inicialmente), enquanto o 
segundo, que dará descontos para sócios, 
busca abraçar a torcida em geral.

“Temos mais de cem mil associados e 
sempre procuramos criar novas experiên-
cias para eles. Essa é a lógica do site. Ne-
le, teremos apenas produtos licenciados 
– temos mais de dois mil. Teremos tam-
bém uma janela de leilões com artigos 
como, por exemplo, camisas usadas em 
uma final”, conta Dannie Dubin, segundo 
vice-presidente do colorado. A gestão do 
site está a cargo da equipe da Gooroo, si-
te de compras coletivas de Porto Alegre. 

O Inter dará suporte de marketing ao 
projeto e receberá 25% da arrecadação 
do site. A expectativa é a Rede Colorada 
tenha receita de até R$ 500 mil por mês.

A iniciativa do Náutico, por sua vez, apos-
ta em dois benefícios para os usuários. Os 
sócios do alvirrubro têm 10% de crédito do 
que gastarem para usar em novas compras 
e ofertas exclusivas. O site, lançado no dia 
do aniversário de 110 anos do clube, em 7 
de abril, terá produtos oficiais e licenciados 
e também produtos de terceiros. A primei-
ra oferta do portal foi créditos para a com-
pra de produtos da Chilli Beans.

ciedade com o grupo Ricardo Eletro, rede 
varejista da holding Máquina de Vendas. 
O contrato inicial é de dois anos. Com in-
terface temática, com imagens e cores re-
metendo ao time, a loja virtual comercia-
liza 20 mil itens. A Ricardo Eletro é respon-
sável pela gestão do negócio, enquanto o 
clube recebe um percentual das vendas.

“É um aprendizado para todos”, diz 
Adalberto Baptista, diretor de marketing 
do São Paulo. “Quando se trabalha com 
futebol, tem a emoção. E o torcedor aten-
de mais aos apelos quando o time está 
vitorioso. A loja tem potencial de faturar  
R$ 1,5 milhão por mês”, acrescenta.

Segundo Harrison Baptista, diretor de 
marketing do Flamengo, a parceria com a 
Hermes tem como objetivo transformar 
a loja rubro-negra não apenas em um 
ponto de venda de artigos oficiais, mas 
em uma loja de departamento que aten-
da às necessidades do torcedor. “Se o tor-
cedor vai comprar algo, que o faça no site 
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