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As roupas, calçados e acessórios
para praticantes de esportes radi-
cais movimentam R$ 500 mi-
lhões em vendas no Brasil por
ano, segundo estimativas do se-
tor. Mas, para os próprios empre-
sários – alguns comerciantes e,
sobretudo, fabricantes –, essas
cifras estão aquém do potencial
do mercado. Não fosse a dificul-
dade das empresas enxergarem
um caminho para a distribuição,
que ainda patina por aqui, a histó-
ria seria bem diferente.

Com marcas estabelecidas, na-
tureza favorável à prática desse
tipo de esporte e uma classe mé-
dia predisposta ao consumo, o
problema, dizem, está mesmo
no varejo. Por isso, além de en-
contrar um modelo eficiente de
venda, o setor carece da figura
do empreendedor por oportuni-
dade. Afinal, as empresas são
quase sempre fundadas e admi-
nistradas por apaixonados pelo
assunto que formam uma espé-
cie de ‘clube de iniciados’.

Isso dificultaria o acesso a um
público mais interessado nos
atributos estéticos dos produtos
do que na aventura em si. “Nem
todo mundo que compra uma
mochila ou um sapato para tri-
lha vai, de fato, entrar no mato. E
o mercado às vezes vira as costas
para essa demanda imensa”, afir-
ma Clarisse Setyon, que é coor-
denadora do curso de gestão e
marketing do esporte da Escola
Superiorde Propaganda e Marke-
ting (ESPM).

“Tem muita gente avessa a no-
vos clientes”, garante um empre-
sário da área, que pede para não
ser identificado. “O cara tem
uma loja com potencial, mas tra-
balha com porta fechada, hora
marcada, poucos produtos e só

atende quem vai esca-
lar a montanha.”

Para os sócios Sergio Franco e
Sergio Bernardi, que há 14 anos
organizam a principal feira de ne-
gócios da categoria, a Adventure
Sport Fair, o problema pode ser
traduzido em números. Eles esti-
mam que o mercado de aventura
impacta no consumo de 10 mi-
lhões de pessoas. No entanto,
apenas 2,5 milhões podem ser
consideradas praticantes com al-
guma regularidade de esportes
ao ar livre. O grosso do mercado,
portanto, é formado por um pú-
blico que faz uso casual dos pro-
dutos. “Tem uma oportunidade
de negócio para roupas e acessó-
rios de life style. A indústria já per-
cebeu isso. Mas muitos varejis-
tas, ainda não”, diz Bernardi.

Dificuldades. Fernando Olivei-
ra, da Curtlo, trabalha com a es-
perança de que aos poucos vai
abrir espaços nas gôndolas para
essa demanda casual. Ele coman-
da uma das mais bem sucedidas
marcas brasileiras da área, com
faturamento de R$ 18 milhões ao
ano e portfólio de 240 itens (rou-
pas, calçados, mochilas e tam-
bém acessórios).

“Desde o início, a gente procu-
ra fazer produtos que possam
acompanhar o nosso consumi-
dor em seu dia a dia. Mas essa
preocupação, de certa maneira,
não traduz o nosso ‘mix’ nas lo-
jas”, afirma. “Às vezes, o lojista
não entende a proposta de um
produto mais casual. Mas isso
vem mudando”, conta Oliveira.

De fato, já é possível encon-
trar comerciantes que pensam
diferente. Embora eles pareçam,
e na verdade são, casos isolados.
Augusto Canabrava, da loja Arco
e Flecha, é um deles. Com uma
operação que prioriza o e-com-
merce, não à toa ele pinta um
quadro distinto das vendas. “Vo-
cê conversa com outros empre-
sários e eles reclamam que os ne-
gócios estão mal. A verdade é
que tem muita gente que não sa-
be trabalhar”, destaca. “Tirando
alguns momentos, como em
2008 que foi ruim para todo mun-
do, a gente cresce sem parar des-
de 2003”, analisa.

Com mais de 10 mil itens à dis-
posição dos clientes, o empresá-
rio revela que o segredo da sua
loja está na estratégia de comer-
cialização, que prioriza justa-
mente o consumidor eventual.
Menos de 10% das três mil ven-
das semanais vão, de fato, parar
dentro de alguma trilha. “A inter-
net também é uma explicação pa-
ra o nosso resultado. Cerca de
80% das vendas ocorrem na
web”, afirma.

Virtual. O e-commerce, aliás, pa-
rece ser mesmo a aposta do vare-
jo para os produtos de aventura.
Segundo levantamento da SGI
Europe, cerca de 300 sites brasi-
leiros estão em atividade no se-
tor. “Tem muita loja que está mi-
grando totalmente ou em parte
para a internet”, destaca Sergio
Franco, da Adventure Fair.

É o caso do montanhista Ale-
xandre César da Silva, da Casa de
Pedra. O negócio surgiu como
uma academia de escalada em
São Paulo há 14 anos e, em 2006,
evoluiu para uma loja especiali-
zada no Shopping Morumbi. Em
2011, a marca já contava com cin-
co unidades quando o empresá-
rio decidiu recuar. “A gente não
viu demanda para tanta loja e fe-
chamos tudo”, conta Silva, que
desembolsou R$ 5 milhões nesse
processo e agora recomeça do ze-
ro. “Abri uma loja outlet em São
Paulo, mas a ideia é que a inter-
net seja nosso principal canal de
vendas”, declara.

Para o professor Claudio Feli-
soni, do Programa de Adminis-
tração de Varejo da FIA, o comér-
cio virtual assumirá cada vez
mais relevância no setor. Mas o
especialista acredita que a indús-
tria tem um papel importante na
consolidação do varejo. O exem-
plo da Timberland, marca norte-
americana ligada aos esportes
de aventura, deve ser considera-
do. “Se não tem espaço no vare-
jo, preciso investir por conta no
ponto de venda, como faz a Tim-
berland. As fábricas precisam de-
senvolver lojas conceitos para ca-
tapultar esse mercado e chamar
a atenção do varejo”, destaca.

R$ 500 mi
é o faturamento anual do setor
de roupas, acessórios e calçados
de aventura no Brasil, segundo
dados coletados pela Adventure

Sports Fair.

5%
é quanto se estima o
crescimento do setor em

2012. Produtos para
atividades com

bicicletas são
os desta-

ques.

90%
dos produtos vendidos nas lojas
especializadas são importados.
Em média, 70% dos clientes são
homens e a faixa etária varia de
20 a 40 anos.

R$ 450
é o desembolso médio na loja
Casa de Pedra. O negócio surgiu
como uma academia de escalada
em São Paulo. Na Arco e Flecha,
que prioriza o comércio virtual, o
gasto por compra gira em torno
de R$ 280.
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Parqueé negócio milionário em SP

Além de proporcionar
aventura, espaços
criados por empresário
agregam hospedagem e
também conveniência

Problema na área de
distribuição faz o setor
virar as costas para um
contingente formado
por milhões de clientes

Fernando
Oliveira, Curtlo

“
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Desde o início
a gente faz
produtos que
possam
acompanhar
o consumidor
no dia a dia. Mas
essa preocupação,
de certa maneira,
não traduz nosso
‘mix’ nas lojas.
Às vezes, o lojista
não entende algo
mais casual.

Mercadoradical
patinanovarejo

Não é apenas de roupas, sapatos
e mochilas que sobrevive o mer-
cado radical no Brasil. No inte-
rior de São Paulo, um empresá-
rio mostra que o turismo de aven-
tura reserva oportunidades
atraentes, e contabilidade no
azul, o ano inteiro.

José Fernandes Franco é dono
de dois parques de aventura na
cidade de Socorro, divisa de São
Paulo com Minas Gerais. Com
os negócios, que lhe custaram
um investimento de R$ 800 mil,
ele embolsa pelo menos R$ 900
mil líquidos todos os anos.

Chamados de Campo dos So-
nhos e Parque dos Sonhos, cada
um dos locais fatura o equivalen-
te a R$ 1,5 milhão por ano. Com
respectivamente 400 mil e 600
mil metros quadrados, eles con-
tam com atrações como tirole-
sas, descidas de corredeiras em
botes e arvorismo. Além das ati-
vidade radicais disponíveis, ca-
da local tem um hotel. São 76
quartos que operam com 90% da
capacidade – lotação considera-
da acima da média.

“Aqui não tem sazonalidade”,
afirma o empresário, que está no
ramo há 18 anos. “Principalmen-
te na última década, sentimos
um crescimento grande na pro-
cura”, afirma. Para manter a de-
manda, Franco aposta na atra-
ção de famílias em feriados e fi-
nais de semana. Em dias úteis, a
estratégia é abrir espaço para

grupos de escolas particulares e
empresas. “Recebo cerca de 100
ônibus escolares por ano”, afir-
ma. “E uma média de 40 grupos
de companhias como Volkswa-
gen, Ford, e Caixa Econômica”,
destaca o empreendedor.

“Até os Bombeiros mandam
seus funcionários para treina-
rem”, garante o empreendedor,
que acaba de concluir negocia-
ções para adquirir um novo terre-
no na região, onde pretende er-
guer seu terceiro parque. “Nós
estamos investindo muito em
acessibilidade. Além da legisla-
ção, pessoas com deficiência cos-
tumam trazer, juntas, outras
duas ou três como acompanhan-
tes”, analisa Franco.

Para Jean-Claude Razel, presi-
dente da Associação Brasileira
das Empresas de Turismo de
Aventura (Abeta), parques co-

mo o de José Fraco representam
uma tendência que, nos últimos
anos, aparece com força no Bra-
sil. “São como os parques de di-
versão. Mas, em vez de propor
uma montanha russa, vão pro-
por uma tirolesa”, analisa.

Mas para ele é preciso atenção
ao modelo do negócio, ainda em
construção. “Esses espaços ne-
cessitam de um investimento re-
lativamente grande e aqueles
com mais sucesso são os que con-
seguiram agregar não somente
as atividade de aventuras, mas
também conveniências, hotela-
ria e ainda alimentação.”

Atualmente, o Brasil conta
com três mil empresas dedica-
das apenas ao turismo de aventu-
ra e ao ecoturismo, segundo da-
dos da Abeta. “Nosso faturamen-
to é de R$ 100 milhões por ano,
mas temos muito o que avançar.
Nos Estados Unidos, esse é um
negócio que movimenta R$ 100
bilhões por ano”, revela Jean-
Claude Razel.
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Recuo. César
Silva precisou
recuar e agora
pretende focar
suas vendas na
internet

União. Locais criados por Franco têm até hotéis à disposição
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 outt. 2012, Especial PME - Pequenas e Médias Empresas, p. X7.




