
O rei do futebol tambémmostra
ter habilidade para lidar com ci-
frões. Os negócios domelhor jo-
gador de todos os tempos vão ul-
trapassar as fronteiras brasilei-
ras no ano que vem, quando a
rede de academias Pelé Club vai
inaugurar unidades em países
como Estados Unidos e China.
Além disso, o preço das fran-
quias caiu 50% no Brasil para
atrair mais investidores.

SegundoAndré Figer, que ge-
rencia as franquias da Pelé
Club, os Estados Unidos e os paí-
ses da Ásia são o foco inicial da
expansão internacional. “Fize-
mos uma pesquisa e constata-
mos que esses são os lugares on-
de a aceitação donomePelé é re-
corde, além de serem locais on-
de o futebol, principalmente o
feminino, tem crescido muito”.

A lista de novos destinos tam-
bém inclui México, Alemanha,
Rússia e Portugal. “Já temos
contatos avançados em todos es-
ses países. O nome do Pelé abre
muitas portas”, ressaltou Figer,
que não soube precisar o valor
das franquias internacionais,
mas afirmou que os aparelhos
necessários para compor as aca-
demias são até 60% mais bara-
tos que no Brasil.

Por enquanto, o rei comanda
três academias no país, duas em
Minas Gerais e uma em São Pau-
lo, ao lado de Figer, empresário
com experiência no mercado da
bola. Antes de alçar voos inter-
nacionais, a Pelé Club quer fran-
quear mais cinco unidades até o
fim deste ano. “No começo da
minha carreira eu não tinha es-
trutura para treinar e fazermus-

culação. Precisava improvisar e
usava sacos de cimentos, não
quero mais ninguém passando
por isso”, lembrou Pelé.

A ideia de atrelar o nome de

ex-jogador a uma rede de acade-
mias surgiu em 2005,mas o for-
mato do negócio precisou ser re-
visto recentemente porque as
franquias eram muito caras.
“Agora comR$ 1milhão é possí-
vel ter uma academia com o pa-
drão do rei. Antes, o mínimo
era de R$ 2 milhões”, disse An-
dré Figer. “E sempre dá para fi-
nanciar”, completou Pelé com
bom humor.

Do total do investimento
inicial, 40% é destinado para a
compra de máquinas e equipa-

mentos e a taxa de franquia é
de cerca de R$ 120 mil. O fatu-
ramento das três unidades da
Pelé Club no ano passado foi
de R$ 15 milhões. As cinco uni-
dades abertas até o final deste
ano serão instaladas nas re-
giões Sul, Sudeste e Nordeste,
em cidades com mais de 200
mil habitantes. “Quem sabe
um dia ainda não abrimos uma
academia em Três Corações”,
brincou Pelé, fazendo referên-
cia a cidade mineira onde nas-
ceu. ■ M.L.

Para proteger sua liderança no
mercado de escolas de idiomas
e garantir faturamento de R$ 1
bilhão em 2012, a Fisk aposta na
variação de seus negócios e nos
eventos esportivos internacio-
nais que o Brasil sediará nos pró-
ximos anos, diz Christian Am-
bros, diretor da rede.
O executivo afirma que a con-

corrência está mais acirrada e
as apostas em cursos “milagro-
sos” e em tempo recorde é preo-
cupante. “Há dez anos tínha-
mos três ou quatro franquias de
escolas de idioma. Hoje este nú-
mero supera 30 nomes. Porém,
isso não é sinônimo de qualida-
de e estamos buscando diferen-
ciais”, diz.

A Fisk pretende ampliar o nú-
mero de alunos com programas
destinados à Copa do Mundo e
às Olimpíadas. “Criamos o pro-
grama ‘May IHelp you’ e espera-
mos incremento de 10% no vo-
lume de alunos”, contabiliza. A
Fisk tem 500 mil alunos matri-
culados em mil unidades espa-
lhadas no país e espera 50mil es-
tudantes com o novo curso.
O programa é destinado para

profissionais que vão lidar dire-
tamente com turistas durante
os eventos esportivos e tem du-
ração de umano, comvalormé-
dio de R$ 150 pormês,maisma-
terial de R$ 400. “Não estamos
falando em fluência,mas de pre-
parar profissionais de hotelaria,
gastronomia e transporte para
receber bem os visitantes es-
trangeiros. Queremos qualificar
os brasileiros”. O plano de ex-
pansão Fisk é baseado somente
em franquias. Para 2012 são pre-
vistas 50 unidades. ■ M.L.

O sonho de ser o dono do próprio nariz vem impulsionando o negócio de franquias no
Brasil. O setor, que abriga 2,3mil marcas nos mais diversos ramos de atividades, deve
crescer 15% este ano e somar R$ 101,5 bilhões, segundo dados da Associação Brasilei-
ra de Franchising (ABF). No ano passado, a receita do setor alcançou R$ 88,8 bilhões.

“O crescimento do setor acompanha omovimento da economia do país e o aumen-
to da renda da população. Estamos crescendo acima do PIB”, afirma Ricardo Camar-
go, diretor executivo da ABF. Atualmente, o franchising representa 2,3% do produto
interno bruto nacional.

Há franquias para todos os gostos. O número de redes em operação no Brasil cres-
ceu 9,5% em 2011 e são 93mil lojas no país. Atualmente, o setor emprega 837mil pes-
soas e a previsão é de encerrar o ano com 913 mil postos de trabalho. O número de
microfranquias, cujo investimento inicial é de até R$ 50 mil, saltou de 213 para 336,
em 2011. Elas já representam 17% do total de marcas e 4% do faturamento do setor,
ou seja, R$ 3,7 bilhões. Em 2011, surgiram 176 novas franquias no mercado. Desse to-
tal, muitas já sãomarcas conhecidas, mas somente no ano passado adotaram omode-
lo de franquias, como forma de expansão. Entre elas estão TAMViagens, supermerca-
do Dia%, loja de roupas Arte na Rua e as marcas Lupo e Hope. Em faturamento, os
segmentos que mais cresceram em 2011 foram: hotelaria e turismo (85,9%), móveis,
decoração e presentes (35%) e esportes, saúde, beleza e lazer (24,3%). ■

Fisk protege
liderança com
novos cursos
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DESTAQUE FRANQUIAS

Pelé leva sua rede de academia
de ginástica para o exterior

Fotos: Rodrigo Capote

Rede de escola de idiomas
prevê abrir 50 unidades e chegar
ao primeiro bilhão neste ano

Mercado de franquia no Brasil, que empregamais de 800mil pessoas, deve ter um salto de 15%neste ano

Investimento
inicial para montar
uma academia
completa com padrão
do Rei do Futebol
é de R$ 1 milhão

Rede Pelé Club abrirá unidades nos EUA e na China em2013 e outras cinco noBrasil neste ano

ReidoFutebol edosnegócios: prestígiodePeléabreportasmundoaforaparasuasacademias
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




