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Renato Jakitas

Instigados a ampliar os recursos
em posicionamento de marca e
no desenvolvimento de estraté-
gias de interação com o público,
os clubes brasileiros voltam a de-
dicar atenção aos projetos de
franquia e licenciamento de es-
colinhas oficiais de futebol.
Com resultados financeiros tími-
dos, comparando-se ao poten-
cial de receita dessas equipes, o
foco das escolas, dizem os diri-
gentes, é angariar pequenos tor-
cedores e, ainda por cima, am-
pliar a rede de observação e cap-
tura de craques pelo País.

A boa notícia para o empreen-
dedor é que o negócio desponta
como uma oportunidade interes-
sante de investimento. Apesar
de contar com pouco suporte
por parte do parceiro franquea-
dor, o investidor tem à disposi-
ção um negócio relativamente
barato, com demanda de merca-
do aquecida e todo o apelo de

marketing de se associar a no-
mes de grande penetração.

Com exceção do Palmeiras, o
único dos grandes clubes paulis-
tas que não possui um projeto do
tipo, o desembolso médio para a
aquisição de uma franquia desse
tipo gira entre R$ 25 mil e R$ 80
mil, sem levar em consideração
os custos com a infraestrutura.

Além desse custo inicial, os
clubes cobram taxas de royalties
na casa dos 10% sobre o fatura-
mento com as mensalidades e
exigem compromissos de dois a
três anos. Se tudo ocorrer bem, o
empresário pode faturar de R$ 15
mil a R$ 20 mil por mês.

“Nossos franqueados fazem
um investimento inicial e alcan-
çam o ponto de equilíbrio nos ne-
gócios de seis meses a um ano”,
afirma Felipe Faro, superinten-
de de futebol do Santos, clube
que faturou mais de R$ 1 milhão
com a rede Meninos da Vila, lan-
çada em 2002 e reformulada há
três anos. O Santos conta hoje
com um departamento com cin-
co pessoas para cuidar da divi-
são. “Repensamos a gestão des-
se negócio e saltamos de 35 uni-
dades para as atuais 88”, conta
Chimeny Nogueira, que coorde-
na a operação.

Cerca de 80% dos franquea-

dos do Santos alugam as quadras
onde ministram as aulas. Os de-
mais são donos dos espaços on-
de montaram a franquia – gente
que busca a parceria com o time
como estratégia para maximizar
a utilização da estrutura já mon-
tada. “Alguns empresários que-
rem oferecer um serviço além do
aluguel da quadra”, conta Felipe
Faro, que estima em 20 mil o nú-

mero de alunos atualmente ma-
triculados nas unidades da rede.

“Nossa preocupação é difun-
dir a marca do Santos por todo o
Brasil e, depois, servir como um
sistema de captação de jogado-
res para nossa base. Historica-
mente, 10% desses meninos aca-
bam vindo fazer uma pré-avalia-
ção e ficam por um tempo em
nossas divisões de base”, conta.

O aproveitamento dos talen-
tos para a composição das divi-
sões de acesso também é uma
bandeira empunhada por Rober-
to Toledo, gerente de esportes
do Corinthians, como chamariz
para a rede Chute Inicial.

O negócio é comercializado
em formato de licenciamento,
que pressupõe regras mais flexí-
veis de padronização de marca e

processos em relação ao sistema
de franquia, que conta até com
uma legislação específica. A esco-
linha do Corinthians tem 104 par-
ceiros atualmente e espera levan-
tar R$ 1,9 milhão em receitas bru-
tas com a operação neste ano, ex-
pectativa de crescimento de 18%
em comparação a 2012.

A ambição nutrida por Corin-
thians e Santos, contudo, não
contagia o rival do Morumbi. O
São Paulo Futebol Clube man-
tém hoje 19 unidades licenciadas
de sua escola de futebol homôni-
ma, lançada há 22 anos. Segundo
Julio Casares, vice-presidente
de comunicações e marketing
do clube, a estratégia é avançar o
modelo com cuidado, mesmo
em um momento de procura.

Farol amarelo. Mas seja qual
for o modelo adotado pelo clu-
be, segundo Amir Somoggi, con-
sultor de marketing e gestão es-
portiva, as escolinhas oficiais de
futebol representam um negó-
cio mais interessante para o em-
preendedor do que para o clube.

“Esse negócio é o melhor mo-
delo para atração de pequenos
investidores com atenção em fu-
tebol que conheço, principal-
mente em função dos custos en-
volvidos”, conta.

Segundo o especialista, o pon-
to de atenção nessa constatação
é a revisão de contratos. “Eles ge-
ram muito pouca receita”, diz.

Estadão PME

● Corinthians
Funciona como licenciamento,
com taxa de adesão de R$ 30 mil
e pagamento de royalties 10% da
receita com mensalidades

● Santos
Funciona como franquia. A taxa
de franqueamento é de R$ 25
mil, com pagamento de 10% da
receita com mensalidade a título
de royalties

● São Paulo
Funciona como licenciamento,
com taxa de adesão de R$ 70 mil
a R$ 80 mil e, como royalties,
pagamento de 10% da receita
com mensalidades

Escolinhas de futebol de clubes voltam a ganhar espaço

Caderno:
Uma vez por mês no Estadão

Na rádio Estadão:
Todos os dias pela manhã

Na internet:
estadaopme.com.br
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Dos quatro grandes
times do Estado, apenas
o Palmeiras não tem
franquia e licenciamento
de escolinhas oficiais

PAUL VREEKER/REUTERS-15/9/2012

Aplicativos de
mensagens ‘tiram
sono’ do Facebook
Oferecendo um caminho mais rápido para a troca de informações,
aplicativos como o Kik e o Whatsapp não param de crescer

Troca. Jovens têm preferido usar aplicativos de mensagens em vez das redes sociais

Negócio. Segundo Faro, retorno do investimento é rápido

Gerry Shih
Alexei Oreskovic
REUTERS / SAN FRANCISCO

Crie um perfil, construa uma
rede de amigos, compartilhe
fotos, vídeos e música. Pode
até se parecer com o Face-
book, mas não é. Milhões de jo-
vens familiarizados com tec-
nologia têm optado por aplica-
tivos (apps) de mensagens al-
ternativos que estão conquis-
tando a América do Norte, a
Ásia e a Europa. Os apps mais
procurados incluem os ameri-
canos Kik e Whatsapp e os asiá-
ticos KakaoTalk, da Kakao, Li-
ne, da NHN, e WeChat, da Ten-
cent Holdings.

Combinando elementos de
serviços de mensagem de texto e
redes sociais, os aplicativos ofe-
recem um caminho rápido para
que os usuários troquem toda es-
pécie de informação – de mensa-
gens curtas a fotos sensuais e cli-
pes do YouTube – sem que preci-
sem dos planos de SMS das ope-
radoras ou das redes sociais esta-
belecidas originalmente como si-
tes na web.

O Facebook, com um bilhão
de usuários, continua a ser de
longe o site mais popular do
mundo, e seu recente foco nos
aparelhos móveis fez dele tam-
bém o aplicativo mais usado em
smartphones. Mas investidores
e observadores do Vale do Silício
dizem que existe uma possibili-
dade de os aplicativos de mensa-
gens ameaçarem o domínio do
Facebook nos próximos anos.
Os maiores desses aplicativos co-
meçam a emergir como “plata-
formas” completas, capazes de
funcionar com apps criados por
terceiros, como jogos.

É claro que muitos dos usuá-

rios dos novos aplicativos conti-
nuam no Facebook, o que indica
que a gigante da mídia social não
corre grande risco de perder mer-
cado, no momento. E, em um
evento para a imprensa esta se-
mana, a companhia divulgará no-
tícias relacionadas ao Android, o
mais popular sistema operacio-
nal para smartphones. As novida-
des podem incluir uma versão
do Android com maior integra-
ção às ferramentas de mensa-
gens da rede social ou até um ce-
lular com a marca Facebook.

Mas as empresas que parecem
a caminho de dominar o mundo
das mensagens podem realizar
grandes avanços, dizem os inves-
tidores. “Interações verdadeiras
têm natureza de conversação”,
diz Rich Miner, sócio da Google
Ventures, que investiu no Messa-
geMe, um novo aplicativo que es-
tá chegando ao mercado de men-
sagens. “O número de pessoas

que usam mensagens de texto e
telefonam é superior ao número
de pessoas que usam redes so-
ciais. Se uma empresa dominar o
que vier a substituir esse tráfego,
estamos por definição diante de
algo grande.”

O grande desafio para o Face-
book é atrair de volta usuários
como Jacob Robinson, 15 anos,
aluno do segundo grau em New-
castle, no Reino Unido, que dis-
se que o app de mensagens Kik
“bombou” entre seus amigos cer-
ca de seis meses atrás. O Kik con-
tinua a ser o app mais usado em
seu celular Android porque é a
melhor maneira de enviar dife-
rentes tipos de mensagens multi-
mídia gratuitamente, o que ele
estima fazer 200 vezes ao dia.

Robinson diz que troca fotos
de seus trabalhos escolares com
amigos quando fica estudando
para uma prova até tarde – ou
não. “Também viramos a noite
com nossos celulares, apenas
procurando vídeos engraçados
no YouTube para enviá-los rapi-
damente aos amigos”, disse ele.
“É fácil. O acesso ao Kik é rápi-
do.”

O Facebook “realmente come-
çou a perder terreno por aqui”,
afirma Robinson, acrescentan-
do que interações no Facebook
são menos interessantes que
conversas em tempo real.

Concorrência. A Kik, de Water-
loo, Canadá, já conquistou 40 mi-
lhões de usuários desde seu lan-
çamento, em 2010. Entre as em-
presas do Vale do Silício que es-
tão na corridas há a Whatsapp,
capitalizada pela Sequoia Capi-
tal, e a MessageMe, lançada no
começo do mês passado por um
grupo de produtores de jogos vi-
rais.

Enquanto isso, companhias
asiáticas vêm produzindo al-
guns dos aplicativos de mais rápi-
do crescimento. O WeChat, da
Tencent, tem mais de 400 mi-
lhões de usuários – número bem
superior ao do Twitter. O Line e
o KakaoTalk têm, respectiva-
mente, 120 milhões e 80 milhões
de usuários. Os dois aplicativos
já prepararam o terreno para se
expandir nos Estados Unidos.

Enquanto as redes sociais esta-
belecidas correm para incorpo-
rar recursos de mensagem, os
aplicativos mais novos procu-
ram criar plataformas de rede
que permitam incorporar diver-

sos recursos e habilitar inova-
ções que podem partir de desen-
volvedores externos.

“Para uma rede social, o cami-
nho estabelecido é criar a rede,
depois criar apps próprios e, por
fim, abrir a plataforma a desen-
volvedores externos”, disse
Charlie Hudson, sócio da Soft-
Tech VC, uma companhia de ca-
pital para empreendimentos
que investe em empresas inician-
tes (conhecidas como startups).

Masas redes sociais estabeleci-
das também podem tentar to-
mar o controle dos rivais inician-
tes – e o Facebook já demons-
trou seu apetite por aquisições.

O site de Zuckerberg comprou o
aplicativo de mensagem Beluga
em 2011 e chamou os fundadores
do aplicativo para construir seu
próprio app, o Messenger, que
foi lançado seis meses depois.

Kent Goldman, sócio da First
Round Capital, uma empresa de
capital para empreendimentos,
disse ser improvável que o mer-
cado seja capaz de sustentar um
grande número de empresas in-
dependentes de mensagens no
longo prazo, porque o cresci-
mento tornaria algumas delas
mais poderosas. “E ninguém vai
querer ser o mais fraco quando
chegar a hora”, disse.

● Oportunidade

                  Como vai? Somos o Sebrae.
Especialistas em pequenos negócios.

Vai empreender? Vai ampliar? Vai inovar?

QUANTO CUSTA

RICH MINER
SÓCIO DA GOOGLE VENTURES, QUE
INVESTIU NO APP MESSAGEME
“O número de pessoas
que usam mensagens de
texto e telefonam é superior
ao número de pessoas que
usam redes sociais. Se
uma empresa dominar o
que vier a substituir esse
tráfego, estamos diante
de algo grande.”

KENT GOLDMAN
SÓCIO DA FIRST ROUND CAPITAL,
INVESTIDORA DO GROUPME
“Ninguém vai querer
ser o mais fraco quando
chegar a hora.”A ut
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




