


A ESCOLA



As Escolas Coxa são centros de formação de talentos de futebol para meninos e 
meninas de 05 a 18 anos.

Estas escolas seguem, basicamente, os  seguintes padrões:

• Localizadas em praias, parques, clubes, escolas, associações, etc;
• Administradas por profissionais devidamente treinados e credenciados 
pelo Clube;
• Utilizam a  marca e a imagem institucional da Escola Coxa;
• Podem receber  apoio financeiro de eventuais Patrocinadores Locais, com 
prévia autorização do Clube;
• Devem se adequar ao padrão de trabalho do Coritiba Foot Ball Club

O Franqueado, ao fazer parte das Escolas Coxa, passa a ter todo o apoio e suporte 
necessário por parte do Clube para que alcance o sucesso nos objetivos esperados 
para as Escolas Coxa.

A Franquia  envolve basicamente o compromisso de montar e administrar uma 
escola de futebol para jovens de 05 a 17 anos, utilizando obrigatoriamente as 
imagens e marcas da Escola Coxa, dedicando-se pessoalmente às tarefas 
administradas bem como ao treinamento e contato com os alunos e pais de alunos.

Com investimento adequado e um completo programa operacional, os 
franqueados poderão operar com facilidade a sua Escola Coxa, juntando-se a uma 
iniciativa de incontestável sucesso. E este sucesso vem com um ingrediente a mais, 
muito especial, e de inconfundível personalidade, a  força e o prestígio da marca do 
CORITIBA FOOT BALL CLUB!

A ESCOLA



OBJETIVOS



As Escolas COXA tem como seu principal objetivo o desenvolvimento e a formação 
do cidadão, utilizando o esporte como meio de formação em todos os aspectos, 
mas podemos relacionar alguns objetivos específicos das Escolas COXA:

• Difundir a marca do CORITIBA FOOT BALL CLUB por todo território 
nacional;
• Propiciar a oportunidade de crianças e adolescentes praticar e aprender o 
futebol, respeitando a in-dividualidade biológica e o desenvolvimento de 
todos, buscando esses aspectos tendo uma forte ligação com o CORITIBA 
FOOT BALL CLUB ; 
• Desenvolver uma metodologia de trabalho padronizada para todas  as 
Escolas Coxa; 
• Selecionar os jovens que  se destacarem nos treinos para a realização de 
testes nas categorias de base; 
• Promover eventos esportivos entre as escolas; 
• Aproximar os alunos-torcedores do clube e por conseqüência de  seus  
ídolos.

OBJETIVOS



REQUISITOS



Para organizar e coordenar uma Escola Coxa é necessário ter iniciativa, 
determinação, motivação, liderança e conhecimentos administrativos.  

Para o sucesso da Escola COXA alguns pontos devem analisados como: boa 
localização do campo e fácil acesso, trabalho de divulgação na região, profissionais 
bem preparados, campos em boas condições físicas e higiênicas.
Podemos ordenar as etapas de montagem de uma Escola COXA na seqüência de 
algumas tarefas:

• Planejamento
• Organização
• Coordenação
• Execução
• Controle
• Avaliação

REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DA FRANQUIA



DEVERES



DEVERES DO FRANQUEADO

DEVERES  DO  FRANQUEADO

• Disponibilizar estrutura necessária para a implantação da unidade Escola Coxa 
(campo, secretaria e vestiário);
•Efetuar compra dos materiais esportivos Escola Coxa somente no fornecedor 
oficial determinado pela coordenação do projeto;
•Arcar com todas as despesas de compra e frete de materiais esportivos adquiridos;
•Contratar os profissionais (professores de educação física e  secretária) que irão 
trabalhar na Escola;
•Assumir a contratação e o pagamento de salários dos profissionais envolvidos no 
projeto;
•Manter  a comunicação visual da Escola nos padrões estabelecidos pelo Coritiba F. 
C;
•Disponibilizar transporte  à Capital ou outras localidades para fins de competição 
ou apresentação;
•Custear as despesas dos representantes do Coritiba F.C  durante o processo de 
implantação da unidade;
•Seguir as determinações relativas aos procedimentos administrativo, 
mercadológico e técnico/metodológico contidas no manual das Escolas Coxa;
•Contratar um seguro contra acidentes pessoais para todos os alunos da Escola;



DEVERES DO FRANQUEADOR

DEVERES  DO  FRANQUEADOR

•Fornecimento do manual operacional  de exercícios e atividades para o 
aprendizado  do futebol, onde a partir do mesmo, o franqueado terá  
embasamento para o desenvolvimento da metodologia de ensino;
•Introduzir metodologia de trabalho desenvolvido pelo Coritiba F. C.;
•Capacitar os professores dentro dos padrões de qualidade das Escolas Coxa, com  
preparação e eventos de reciclagem coordenados pelo  franqueador ;
•Prestar assessoria na área  contábil, jurídica, recursos humanos e marketing a 
unidade;
•Fornecimento de placa padrão para lançamento da unidade;
•Supervisionar com 2 visitas anuais cada uma das unidades, buscando  a 
manutenção do padrão de qualidade no ensino;
•Disponibilizar empresa para a compra do kit do aluno (calção, camisa e meias), para 
o franqueador repassar aos alunos no ato da matrícula;
•Realizar testes nas categorias de base para atletas que se destacarem nos 
treinamentos e jogos, pré-selecionados pelos observadores técnicos do Coritiba 
F.C;
•Organizar eventos como campeonatos  festivais para integração das unidades;
•Fornecer uniformes aos professores e materiais esportivos para o 
desenvolvimento inicial das atividades de campo;
• Realizar eventos como: visitas às dependências do Coritiba F.C, centro de 
treinamentos, jogos oficiais, campeonatos e festivais entre as escolas e ações de 
divulgação em jogos e website;
• Disponibilizar software para atualização de matrículas, relação de alunos 
,inadimplência e quadro de sócios alunos.



CATEGORIAS



CATEGORIAS

CATEGORIAS  ATENDIDAS

As Escolas Coxa estão abertas para qualquer criança e jovem entre 05 e 17 anos que 
queiram  participar das atividades independente de cor, raça, crença religiosa ou 
posição social. Tampouco não há exigências quanto a habilidade específica e 
condições físicas. A montagem das turmas seguem as seguintes categorias:
           SUB 05  -  04  a  05 Anos
           SUB 07  -  06  a  07  Anos
           SUB 09  -  08  a  09  Anos 
           SUB 11  -  10  e  11  Anos
           SUB 13  -  12  e  13  Anos
           SUB 15  -  14  e  15  Anos
           SUB 17  -  16  e  17  Anos



PATROCINADORES



 PATROCINADORES

 Tendo em  vista a necessidade de viabilização econômica do projeto, o 
Coritiba F.C permite ao franqueado estabelecer patrocinadores locais, desde que:

- Devidamente pré-aprovado pelo Coritiba F.C;
- Não seja conflitante com nenhum patrocinador oficial do clube;
- Ostente uma marca que venha de encontro aos princípios do esporte, da 

criança e do bem-estar;

Os valores cobrados para o patrocinado local são de total responsabilidade 
do franqueado, o mesmo deve tratar diretamente com o possível patrocinador, 
através de livre negociação.

O patrocinado poderá estampar sua marca nos seguintes locais:
- Kit aluno (somente um patrocinador, podendo  veicular a marca na parte 

frontal e posterior da camisa);
- Placas na fachada  da escola e aos redor do campo;
- Placas de comunicação  instaladas fora do espaçõ físico da escola
- Anúncios da escola (Jornais, rádios  e TV’S);

PATROCINADORES



LOCAIS DE
IMPLANTAÇÃO



Os campos que não forem de ordem particular como em parques e praças públicas 
deve estar previamente registrado nos órgãos reguladores. Os órgãos reguladores 
para este tipo de atividade variam de local. Cabe ao franqueado obter estes 
registros e legalizações. Mas todos os campos devem preencher alguns requisitos 
de medidas e estruturas, como se segue:

FUTEBOL SOCIETY
• Medidas do campo: O campo de futebol society não tem medidas fixas, 
porém deve variar entre 42 a 60m de comprimento por 25 a 35m de largura.
• Piso: O piso dos campos de futebol society pode ser tanto de terra, grama 
natural ou grama artificial, contanto que estejam em bom estado e previamente 
aprovado pelo CORITIBA F.C. 

FUTEBOL DE CAMPO
• Medidas do Campo: O campo deve variar entre 90 a 120m de comprimento 
por 45 a 90m de largura.
• Piso: O piso dos campos de futebol de campo pode ser tanto de grama natural 
ou grama artificial, contando que estejam aprovados pelo CORITIBA F.C. Para os 
casos de piso  sintético o solo abaixo deve ser devidamente preparado para 
amortecer o impacto.

FUTSAL 

• Medidas da quadra: A quadra deve variar entre 25 a 42m de comprimento por 
15 a 22m de largura.
• Piso: Os pisos das quadras de futsal podem ser tanto de cimento, tábua ou 

LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO



MATERIAIS



MATERIAL ESPORTIVO

         PROFESSORES

Com a aquisição da franquia Escola Coxa, o Coritiba F.C fornece aos 
professores das unidades 03 kits de professores, contendo calção, camisa, par de  
meias e agasalhos com calça e blusa, todos com identificação de professor das 
unidades Escola Coxa

MATERIAIS DE CAMPO
Para o início das  atividades, o Coritiba F.C fornecerá 5 bolas número 4, 5 

bolas número 5 e  20 coletes para treinamentos.

 

MATERIAIS

ARGSPORTS.COM.BR

40



MATERIAL ESPORTIVO

         KIT DE ALUNO TREINO E  JOGO
Para manter o padrão de uniformização dos alunos, o  prefeitura ou os 

próprios alunos deverão adquirir os kits junto à empresa determinada pelo 
franqueador. O kit é composto por: 01 camisa, 01 calção e 01 par de meias. E 
deve ser adquirido obrigatoriamente no momento da matrícula,  e os kits de 
jogo devem ser adquiridos junto ao fornecedor de materiais esportivos 
autorizado pelo  franqueador  e  somente deverão ser utilizados em  jogos.

MATERIAIS

ARGSPORTS.COM.BR

40

Uniforme Treino
Uniforme Jogo



VALORES  MATERIAIS  ESPORTIVOS

                         Kit Aluno de Linha Escola COXA – R$ 90,00
                         Kit Aluno Goleiro Escola COXA – R$ 120,00
                         Kit Professor Escola COXA – R$ 90,00
                         Agasalho Aluno Escola COXA – R$ 110,00
                         Uniforme de Jogo Escola COXA – 18 Kits Linha e 02 Kits Goleiro – R$ 1.950,00
                         Calção Escola Coxa  – R$ 40,00
                         Calça Goleiro Escola COXA – R$ 60,00
                         Camisa Polo Escola COXA – R$ 40,00
                         Bermuda Escola COXA – R$ 45,00
                         Camisa Professor Escola COXA – R$ 45,00
                         Boné Escola COXA – R$ 20,00 
                         Coletes Escola COXA – R$ 20,00
                         Meião Escola COXA  – R$ 20,00
                         Agasalho Professor Escola COXA – R$ 150,00
                         Bolsa Treino Escola COXA  - R$ 50,00
                         Bolsa Viagem Escola COXA  – R$ 80,00 
                         Bolsa Kit de Jogo Escola COXA  – R$ 80,00 
                         Mochila Saquinho Escola COXA – R$ 20,00
                         Squeeze Coritiba 590 ml - R$ 8,00
                         Bola n* 4  Escola COXA  – R$ 60,00 
                         Bolsa Profissional Escola COXA  – R$ 70,00
         

MATERIAIS



  MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

O Coritiba F.C disponibilizará assessoria na área de marketing, viabilizando 
ao franqueado estratégias de ampliação do quadro de alunos, fortalecimento 
da imagem da Escola e divulgação do trabalho desenvolvido na unidade. 
Dentro  desta  assessoria  o  Coritiba F.C  fornecerá:

- Layouts de folders e cartazes;
- Layouts de placas e banners;

 

MATERIAIS

NOME DA UNIDADE
www.escolacoxa.com.brwww.escolacoxa.com.br

FAÇA PARTE DESTE TIME !FAÇA PARTE DESTE TIME !



MANUAIS



MANUAIS

 O Franqueado ao fazer parte da rede de franquias Escola Coxa, receberá os 
manuais, instrumentos que devem  facilitar as  ações do dia a dia.

O Manual Operacional contém todos os procedimentos e ações na área 
administrativa, organização do  planejamento  financeiro,  marketing,  operacional 
e demais procedimentos.

O Manual de atividades de campo  contém o modelo  desejado de 
treinamento por parte do Coritiba F.C, nele são traçados os objetivos dentro de 
cada categoria e  os meios para que  sejam  alcançados.

MANUAIS



EVENTOS



EVENTOS

EVENTOS

VISITAS  ÀS  UNIDADES FRANQUEADAS COPA ESCOLA COXAINAUGURAÇÕES

VISITAS  AOS JOGOS VISITAS AO CENTRO DE TREINAMENTOS

VISITAS AO MEMORIAL DO CORITIBA F.C PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS



VALORES DA
FRANQUIA



VALORES DA FRANQUIA ESCOLA COXA

 O valor de aquisição da franquia da Escola Coxa é de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais),  podendo ficar ISENTA da taxa,  caso apresente um 

projeto de interesse do Coritiba F.C.

ROYALTY  FRANQUIA  ESCOLA  COXA

 O custo do valor do Royalty da franquia Escola Coxa é de R$ 795,00 

(setecentos e noventa e cinco reais) mensais.  No caso da escolha de um 

pagamento único anual, é concedido um desconto de 15% (dez por cento) 

sobre o valor total, gerando um valor de R$ 8.110,00 (oito mil cento e dez 

reais) para o pagamento anual.

 

UNIFORMES

 O Franqueado deverá  adquirir  junto ao fornecedor  licenciado  a  

relação de  uniformes  abaixo em seu pedido inicial:

VALORES DE AQUISIÇÃO DA FRANQUIA

ĠĪ FĦ QTD Valor Unitario TOTAL

KIT DE TREINO ALUNO 50 90,00R$            4.500,00R$                    

KIT DE TREINO GOLEIRO 5 120,00R$          600,00R$                       

KIT PROFESSOR 3 90,00R$            270,00R$                       

AGASALHOS PROFESSOR 3 150,00R$          450,00R$                       

COLETES 20 20,00R$            400,00R$                       

UNIFORMES DE JOGO 1 1.950,00R$      1.950,00R$                    

BOLAS 10 65,00R$            650,00R$                       

TOTAL 8.820,00R$                    



R. Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória - 80060-195 - Curitiba - PR 
(41) 3218-1964 - escolacoxa@coritiba.com.br


