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Impulsionada pelo aumento da renda da população, a concorrência no segmento de lojas de 
artigos esportivos está crescendo: as redes abrem mais unidades e exploram melhor esse 
mercado no Brasil. Os Jogos Olímpicos, que começam em agosto, ainda devem estimular ainda 
mais as vendas e os consumidores este ano. 
 
A Decathlon, por exemplo, rede francesa que atua em 17 países, ameaça movimentar o 
mercado, acelerando sua expansão no Brasil. A empresa acabou de inaugurar uma loja no 
estacionamento do Shopping Center Norte e, até o final do ano, deve abrir mais uma no 
Shopping Aricanduva. Para 2009, estão previstas mais 10 inaugurações. A Centauro deve abrir 
28 unidades este ano, além da reforma completa de três lojas. Por sua vez, a Roxos e Doentes 
deve inaugurar o dobro de lojas do ano passado e acabou de fechar parceria com o Clube de 
Regatas Flamengo. 
 
A Decathlon, que chegou ao Brasil em 2001, quando abriu sua primeira unidade em Campinas, 
promete acelerar seu crescimento depois de 7 anos estudando o mercado brasileiro. A rede 
chegou devagar ao País, e possuía, no início do ano, apenas quatro unidades (Campinas, Praia 
Grande e duas na capital paulista). Entretanto, a empresa viu a possibilidade de abrir lojas ao 
lado de shopping centers, como fez no estacionamento do Center Norte e deverá fazer no 
Aricanduva. As próximas 10 unidades a serem abertas no ano que vem ainda não têm locais 
definidos, mas há intenção de expandir no interior de São Paulo e mesmo para outros estados, 
a fim de que a rede possa atingir o objetivo de alcançar aqui o número de lojas que possui na 
França: 250. 
 
Segundo o diretor da loja do Center Norte, Marcelo Toshio, a entrada no Brasil foi semelhante 
ao processo que a Decathlon usou na Espanha, de sentir o mercado, e hoje o País já 
representa 8% da receita da rede, de 4,5 bilhões de euros em 2007. No ano passado, a 
empresa cresceu 12% enquanto no Brasil teve alta de 17%; neste ano a previsão é que a rede 
cresça de 15% a 20% no País. 
 
Um fator que também deverá ajudar a impulsionar as vendas deste ano são as Olimpíadas, e a 
Decathlon espera que as vendas possam crescer aproximadamente 30% no período, além de 
preparar ações nas lojas para a data. "Os Jogos Olímpicos são um pouco diferentes da Copa do 
Mundo, por exemplo, porque abrangem mais modalidades, o que para nós é melhor, vai ao 
encontro do que queremos, as pessoas têm oportunidade de ver esportes desconhecidos e nós 
temos produtos para esses esportes também", afirma o diretor. 
 
De acordo com Toshio, ainda não há no Brasil uma rede, no segmento esportivo, que ofereça 
tantas opções como a Deathlon. "Temos mais variedade, como artigos para neve, surfe, 
mergulho, equitação, material para barco, o que só se encontra em lojas menores e muito 
especializadas." 
 
Concorrência 
Para o executivo da Decathlon, "o segmento esportivo no Brasil vai dar certo, e já está dando". 
Com um grande potencial ainda por ser explorado, só faltaria uma maior infra-estrutura para 
se praticarem esportes no País. Para ele, a tendência é de que as lojas sejam mais 
especializadas e "tomem um posicionamento de mercado mais objetivo. Quem não se 
posicionar, patinará". 
 
Quanto aos seus concorrentes, a Bayard, por exemplo, foge um pouco do conflito, pois estaria 
acentuando sua posição de oferecer artigos mais sofisticados (premium). A dúvida ficaria com 
qual representação da Centauro, que possui lojas dentro de shoppings, tomaria, já que a 
Decathlon também está mirando no fluxo dos shoppings. 
 
O que a Centauro confirma é que está em plena expansão, devendo inaugurar 28 unidades 
este ano, frente a um total de 15 abertas no ano passado. Também há a previsão de inaugurar 
até mais 45 lojas em todo o Brasil em 2009. Neste semestre, já foram inauguradas uma loja 



em Ribeirão Preto, com um investimento de R$ 6 milhões, e uma em Juiz de Fora, com custo 
de R$ 3,5 milhões, por exemplo, e a intenção seria expandir também fora das grandes 
capitais. Além disso, anda foi inaugurada uma loja-conceito no Shopping Cidade Jardim. A 
projeção é de crescer 30% em relação a 2007, quando a rede faturou R$ 630 milhões. 
 
De acordo com a Ana Paula Grimaldi, diretora de Marketing do Grupo SBF, que administra a 
Centauro e a rede By Tennis, o perfil da Centauro é de loja-âncora em shopping, e a projeção 
é abrir lojas em todas as cidades com mais de 500 mil habitantes. Além disso, o grupo SBF 
projeta levar lojas das redes By Tennis acidades que tenham mais de 150 mil habitantes. 
 
A Centauro também deve aproveitar as Olimpíadas. Para a diretora, "os Jogos divulgam e 
popularizam esportes, e, como a rede mantém produtos de praticamente todas as 
modalidades, sempre é beneficiada, além de preparar ações de divulgação e informação sobre 
os Jogos. Também programamos de forma antecipada a compra de produtos, uniformes e 
equipamentos", diz. 
 
Ela afirma que a Centauro não está mudando formatos, mas investindo em outras opções, 
como em sua loja-conceito. 
 
A Roxos e Doentes, que enfoca somente o futebol, está com 7 unidades em malls de São Paulo 
e já abriu três lojas este ano, uma delas em Belo Horizonte, a primeira fora do estado. Mais 
três lojas ainda devem ser abertas no segundo semestre, provavelmente também em centros 
de compras. No total, já é o dobro do aberto em 2007, três unidades, indicando uma expansão 
mais acelerada e para outras regiões. 
 
De acordo com Eduardo Rosemberg, sócio diretor da Roxos e Doentes, a rede tem crescido em 
média 15% por ano. "Também estamos aproveitando essa onda de consumo, e além disso as 
pessoas estão praticando mais esportes." 
 
A rede ainda administra oito lojas de clubes de futebol, como do Clube Atlético Mineiro e do 
Sport Club Recife. Em agosto, abrirá a primeira loja do Sport Club Corinthians Paulista em um 
shopping, o Metrô Tatuapé. Além de ter acabado de fechar negócio com o Flamengo para 
também passar a administrar suas lojas. 
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