


A Star Point, marca de moda  

varejo com 38 anos, é uma  

rede de lojas franqueadas  

especializada nos segmentos 

moda praia, surf e skate. 

A rede trabalha com as  

mais renomadas marcas  

nacionais e internacionais  

além de sua própria marca. 



uma paixão 



Em 1982, a partir do sonho de um surfista que queria fazer do esporte  
um meio de vida, nasce a marca Star Point. 
 

Um sonho que, já na sua origem, define o grande diferencial do negócio.  
Surfistas carregam grande entusiasmo, perfeccionismo e dedicação ao esporte.  
Eles são os legítimos criadores do estilo de vida que sempre foi o grande  
influenciador de tendências em comportamentos e em segmentos como  
fotografia, arte, moda, publicidade e cultura. 

uma paixão 



No  início, ocupou parte de uma casa na  Avenida Iraí, em Moema, São Paulo,  
comercializando chaveiros, carteiras e alguns modelos de bermudas epranchas. 

linha do tempo 



Em 1983, um ano após sua inauguração, a Star Point ocupa a casa inteira. 

Em 1989, expandiu suas instalações e montou  
uma das mais completas surf shops do mundo,  
tornando-se referência no mercado brasileiro com 
estoque permanente de mais de 250 pranchas de surf 
e centenas de roupas de borracha. 

Em 1997, a Star Point renovou-se. Após uma grande reforma, 
reinaugurou a loja no Dia do Surf com uma inovação: 
a calçada da fama, uma homenagem a 120 surfistas que fizeram 
história no surf no Brasil e no mundo. 

linha do tempo 



vanguarda 



A Star Point, seguindo uma tendência mundial, foi a primeira 
loja do segmento a adotar um visual merchandise de varejo,  
derrubando os obstáculos entre cliente e produtos,  
proporcionando uma experiência de consumo que leva em  
consideração não só a arquitetura e o design de interiores,  
mas investe, também, em fatores sensoriais como aromatiza 
ção, iluminação, informação e cultura. 

vanguarda 

Essa atmosfera cria uma relação verdadeira 
com o cliente e redefine o posicionamento  
dos fornecedores com o layout das lojas. 



reconhecimento 



reconhecimento 

A posição de vanguarda e inovação da Star Point é reconhecida 
pela conquista de vários prêmios dentro e fora do setor. 

A rede de lojas Star Point foi eleita como a melhor loja de  
moda surf na categoria escolha do consumidor, na qual mais 
de 3 milhões de pessoas votaram através do site da  ALSHOP. 

Prêmio Lojista do Ano ALSHOP  
(Associação Brasileira de Lojistas 
de Shopping) 

A Star Point foi a única rede do segmento a 
receber cinco vezes (2011, 2012, 2014, 
2015,2016 e 2019) a  mais importante 
premiação do setor de  varejo que, há 17 
anos, reconhece o  desempenho das 
grandes redes varejistas  de shoppings do 
Brasil. 



reconhecimento 

Prêmios Design ABF (2010 - 2012)  
Associação Brasileira de Franchising e 
Retail Design Institute (RDI) 

O prêmio reconhece os projetos de design que contribuem para elevar a  
experiência de compra dos consumidores, a conquista de mercado e a melhoria  
de desempenho da rede. Além de estimular o uso do design como ferramenta  
estratégica, avalia outros pontos fundamentais do negócio, como o layout de loja, 
mobiliário, visual merchandising, inovação e comunicação. 

Selo de Excelência da ABF (2011)  
Associação Brasileira de Franchising 

A chancela do Selo é concedida aos franqueadores  
associados após um rigoroso processo de avaliação. 



reconhecimento 

Prêmio Melhores da Praia (2010 e 2011) 
Revista Alma Surf 

Prêmio Melhor Rede de Lojas de Surf pela 
qualidade de produtos e visão de mercado. 

Desde 1984 quando foi feita a 1ª pesquisa  
de mercado por revistas especializadas, a  
Star Point já despontava como a melhor loja 
do Brasil, resultado repetido nos anos  
seguintes pela mesma revista e outras como 
Hard Core, Trip. 



Desde 1982 a Star Point 
patrocinou mais de 100 atletas 
do surf e skate no cenário: 
Entre eles:
Três Campeões Mundiais Pró 
Junior de Surf.
Uma Vice Campeã Mundial de 
Surf.
Um Campeão Mundial de 
Skate  

inspirando – atletas que fizeram  
parte da nossa história 



inspirando – atletas 

A Star Point, desde seu início, apoia e patrocina atletas que conquistaram 
projeção nacional e internacional. 

Maju 

vencedora do primeiro 
campeonato de  

bodyboard em 1985. 

Jojó de Olivença 

Bicampeão brasileiro  
de surf 1988 e 1992,  
e Top 16 do mundo. 

Simão Romão 

Surfista profissional,  
bicampeão do 

WQS prime no Arpoador. 



Taiu Bueno 

Campeão brasileiro em 1984. 
Foi considerado um dos  

melhores big riders de mundo. 

Pablo Paulino 

Campeão Mundial Pro Jr  
(Sub-20) em 2004, Bicampeão 

Mundial Pro Jr (Sub-20) em  
2007, Campeão Sul-Americano 
em 2009, entre outros títulos.  

Foi o primeiro surfista brasileiro 
a sair em uma capa de revista  
Australiana, a Surf Life. Eleito  

por quatro anos consecutivos o 
melhor surfista brasileiro pela  

revista Hard Core. 

Jaqueline Silva 

Considerada a pioneira no  
surf feminino no Brasil, conquistou 

os melhores resultados do pais  
em competições internacionais.  
Entre suas várias conquistas,  

foi bicampeã (2001 e 2007) 
do mundial WQS. 

inspirando - atletas 



Brigitte Mayer 

Campeã brasileira em 1998. 
Possui recordes de permanência no 
circuito Nacional e de surfista com  
mais idade a vencer uma etapa do  

Brasileiro e o Título Nacional. 

Tais de Almeida 

Campeã Sul – Americana , 
Pro Junior 2006  

Bicampeã da divisão 
de acesso ao super surf. 

Pedro Henrique 

Atleta integrante do WCT  
em 2006 e Campeão Mundial 

Pro-Junior 2000. 

inspirando - atletas 



Pedro Muller 
Campeão Brasileiro  

em 1989, campeão 

carioca em 1995, 
segundo surfista a  

ter mais vitórias na  

Abrasp ( 9 etapas do  

circuito vencidas),  

diretor de prova em 2 
etapas do WCT e  

comentarista do  

canal Sportv. 

Elisa Costa, 
Larissa, Jaqueline Silva 

e Brigitte Mayer 

inspirando - atletas 



Claudia Gonçalves - free surfer 
Programa: Sol & Sal - Canal Off. 

inspirando - atletas 



Ian Vaz – Campeão mundial sub 16 em 2012, Vice campeão da etapa do mundial  
em Abu Dhabi em piscina de onda 2014, 3º Lugar na 2ª etapa do circuito mundial  
2014.  Programa: Irmãos Vaz - Canal Off. 

inspirando - atletas 



Américo Pinheiro - bicampeão brasileiro master e campeão brasileiro master de 
maratona e sprint de SUP, 3º colocação no M20 (Molokai 2 Oahu ) categoria  
Rancing 2014 . Atualmente é top 5 na categoria pro. 

inspirando - atletas 



inspirando - atletas 

Alex Ribeiro – Bi- Campeão no Santista Pro 2007, Campeão Sul-Americano Pro  
Júnior 2008, Vice-Campeão do Oakley Santa Catarina Surf Pro 2010 e Campeão  
da etapa WQS Argentina 2014 . 



Nossos atletas tem 
lugar de destaque 
no cenário nacional 
e internacional.

inspirando – atletas atuais



inspirando - patrocínio/atletas 

Ryan Kainalo – Com apenas 13 anos de idade já coleciona diversos troféus. 
Considerado uma das principais promessas do surf mundial.  



inspirando - patrocínio/atletas 

Felipe Cesarano –Free Surfer e Big Rider carismático que gosta de surfar 
ondas grandes e tubulares. É considerado um dos big rides mais destemidos 
do mundo. Também tem seu programa no canal off, "Alerta de ondas grandes"'.



inspirando - patrocínio/atletas 

Silvio Mancusi 
Surfista desde os 09 anos e praticante de vários esportes na 
água. Sua primeira prancha, presente do seu pai, foi  
escolhida na Star Point. Com 17 anos esteve pela primeira  
vez no Havaí e, em 2004, surfou uma das maiores ondas da  
história de Jaws, estimada em 70 pés de altura. 

Em 2014, o atleta estreou um programa no Canal Off com  
aventuras de sua família pelos melhores points do oceano  
praticando surf, SUP e kitesurf. 

Para Mancusi, a Star Point respira surf assim como ele.  
“Estou muito feliz em entrar para a família Star Point,  
espero que esse relacionamento dure por muito tempo e  
que minha entrada no time só traga coisas boas”, declarou 
o esportista que comprou a sua primeira roupa de borracha
na rede de lojas. “Jamais esquecerei minha jaqueta de
manga curta, cinza e roxa”.



inspirando - patrocínios

A Star Point já apoiou diversos  projetos sociais e patrocínios de 
campeonatos de surf. 

O Projeto Vida Surf, um centro de  
treinamento de atletas, idealizado por Marcelo 
Palmas e Tiago Bambini, tem como missão  
promover o desenvolvimento no surf para os  
4 melhores jovens talentos de Ubatuba com  
idade entre 14 e 17 anos. 
Entre suas atividades, os atletas tem os  
seguintes treinamentos: 

■ Treinamento funcional
■ Yoga
■ Treino de surf
■ Aula de inglês
■ Acompanhamento psicológico
■ Fisioterapia e quiropraxia
■ Acompanhamento nutricional



inspirando - patrocínios 

Weslley Dantas 

Campeão Ubatuba Pro junior  
2013 e Lidera o circuito Junior 
Hang Loose Surf Attack 2014 

Philippe Chagas 

Campeão Ubatubense  
2010 e Vice-Campeão  
Junior Ubatuba Pro 2013 

Tales Araujo 

Semi finalista na  
sulamericana Pro junior e  
atleta revelação profissional 
Ubatuba Pro junior 2013 

Wesley Leite 

Campeão Open Ubatuba Pro 2013 



inspirando - patrocínios 

Escola de Surf – Rico Surf, RJ. 



inspirando - patrocínios de campeonatos 

Desde os primeiros campeonatos de surf no Brasil,  
a Star Point está presente como patrocinadora 



inspirando - patrocínios de campeonatos 

Campeonato paulista  
universitário de surf 1983 

Campeonato Hang loose 
Pro contest 1987 

Town & Country 
Pro tour 1984 



inspirando - patrocínios de campeonatos 



Nossos atletas tem 
lugar de destaque 
no cenário nacional 
e internacional.

inspirando – atletas atuais



inspirando - patrocínios de campeonatos 

A Star Point patrocina há
16 anos o Circuito Paulista Universitário 

de Surf, principal competição de surf  
estudantil do país organizada pelo Ibrasurf. 
Reúne alunos da FAAP, PUC, Mackenzie,  

Anhembi, USP, ESPM, FGV, UNIP, SENAC, 
São Judas, Insper e outras 15 faculdades. 

A Star Point 
patrocina o campeonato 

O’Neill Carioca Universitário de Surf 
com realização do Ibrasurf. 



inspirando - patrocínios 

A Star Point promove várias ações de ativação nas faculdades 
e na praia durante os campeonatos universitários de surf que patrocina. 



inspirando -  a t i v a ç õ e s 

Ativações nas faculdades 



inspirando -  a t i v a ç õ e s 

Ativações na Praia 



inspirando -  a t i v a ç õ e s 
Ativações na Praia 



inspirando – eventos nas  ll  o  j  a  s 

Tarde de autógrafos com 
o atleta Jordy Smith na

Star Point Barra Shopping 

Desafio Colegial Star Point Londrina Tarde de autógrafos com os atletas 
Alejo Muniz e Miguel Pupo na 

Star Point Moema 



inspirando – eventos nas  l  o  j  a   s  

Matt Mayhem, shaper das  
pranchas ...Lost e os  

franceses "Lucky Bastards“ 
na Star Point Moema 

Tarde de autógrafos com 
Gabriel Medina 

na Star Point Moema 

Tarde de autógrafos com 
a banda Planta e Raiz  
na Star Point Londrina 



inspirando – eventos nas  l   o  j  a  s 

Nike “ Mr. Control it all” 
na Star Point Bourbon 

Jam Session Freestyle Globe 
na Star Point Campo Grande 

Tarde de autógrafos com o atleta 
Paul Rodriguez 

na Star Point Bourbon 



inspirando – eventos 

30 anos da pista de  
São Bernardo do Campo 

Campeonato de Skate ASGV 
Arraiá Solidário 

1ª Etapa do Circuito Dropboards 
de Carverboard 



inspirando – eventos 

Campeonato Carioca Universitário de Surf II Campeonato de Downhill Skate na Escola ASGV 



inspirando - apoios 

Ricardo Tossi –  
Boardrider Skate 

Skatista profissional desde 2011, 
é um dos responsáveis pelo skatepark  
da cidade de São Bernardo do Campo  
e ranqueado pela CBSK (Confederação 
Brasileira de Skate) e pela WCS 
(World Cup Skateboarding). 

A Star Point apoia várias ações de divulgação do esporte em 
projetos sociais e patrocínios de campeonatos de surf. 

Bruno Romano -  
Boardrider Surf 

Vice-Campeão no  
16º Circuito Paulista 
Universitário de Surf 2014, 
Campeão Open do SP  
contest Ubatuba 2014 e  
Campeão Macksurf –  
Maresias 2014. 



João Pedro Carrilho 

Skatista amador street 
de Londrina 

Jordan 

Skatista amador  
Star Point Mooca. 

Roberto Moreira 
Juninho 

Skatista Profissional street 
de Maringá. 

inspirando - apoios 



Nossos atletas tem 
lugar de destaque 
no cenário nacional 
e internacional.

inspirando – atletas atuais



inspirando - apoios 

Bowl Star Point Maringá no Seu Joaquim Ecco Bistrô. 



rede 



rede 

A Star Point, está presente nos melhores  
shopping centers do Brasil 



Flagship Moema 

rede 



Flagship Moema 

rede 



Boulevard Londrina Shopping : 

rede 



Boulevard Londrina Shopping 

rede 



Shopping Bourbon 

rede 



Shopping Bourbon 

rede 



Shopping Plaza Niterói 

rede 



Maringá Park Shopping 

rede 



Litoral Plaza Shopping Praia Grande: 

rede 



rede 
Shopping Plaza Mooca 



Shopping Villa Lobos 

rede 



modelo vencedor 



A Star Point, com mais de 38 anos de existência, é uma 
empresa consolidada, com marca reconhecida e um modelo 
comprovado de sucesso que proporciona ao empreendedor 
experiência, segurança, competitividade e estrutura de 
gestão, favorecendo a longevidade e evolução do negocio. 





Boulevard Londrina Shopping : 

rede 





ENTRE EM CONTATO E RECEBA
UMA PROPOSTA.



obrigado! 
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