
ração de varejo de artigos esportivos da 
região. "Antes, a Centauro era o gran-
de canal de venda. É líder de mercado 
e ainda segue na dianteira, mas a ten-
dência é que a Netshoes passe à fren-
te" projeta Somoggi. 

Além do futebol 
Independente da marca a ocupar o 

lugar mais alto do pódio, é certo que a 
interação dos pontos de venda tornou-
-se uma exigência do próprio consu-
midor. Nas lojas físicas, a Centauro co-
mercializa mais de 70 mil itens, volu-
me que cresce ainda mais na web com 
a entrada de novas categorias de pro-
dutos, como suplementos alimentares 
e energéticos. O futebol continua como 
o carro-chefe de vendas, mas há espor-
tes que ganham cada vez mais a aten-
ção do brasileiro, como as corridas de 
rua. "Os Jogos Olímpicos de 2016 de-
vem apresentar novos ídolos, inspiran-
do o brasileiro a praticar os mais varia-
dos esportes" espera Bomfim. "Esta é a 
década de ouro para a Centauro" com-
plementa. Somoggi confirma a percep-
ção do empresário: "O varejo represen-
ta quase 70% de tudo que é produzido 
pela indústria do esporte, alcançando 
algo próximo de R$ 40 bilhões" 

A cifra acabou atraindo um craque 
da área financeira, o GP Investments, 
que em novembro de 2012 adquiriu 30% 
da Centauro por R$ 450 milhões. "São 
os sócios dos sonhos" elogia Bomfim. A 
união de forças leva a empresa que faz 
do "seu esporte, nossa paixão" a perse-
guir o objetivo de democratizar a ativi-
dade esportiva em todo o País. "Marcas 
de todas as categorias falarão em espor-
tes, mas nem todas terão a propriedade 
da Centauro" reforça Marcos Vinício Pi-
zetti, diretor geral da Salles Chemistri, 
responsável pelo trabalho institucional 
e de varejo da marca. 

Alessandro Martineli, diretor-geral 
da Publicis Dialog, que cuida da estra-
tégia de below the line (BTL) da Centau-
ro, lembra que a marca patrocina a Co-
pa do Brasil, UFC e diversas corridas de 
rua, além de levar às lojas personalida-
des como o velocista Usain Bolt. A pla-
taforma de patrocínios inclui ainda os 
uniformes dos árbitros, ação feita des-
de 2011, a Série B dó Campeonato Bra-
sileiro de 2013 e as Seleções Africanas 
de Futebol (Camarões, Costa do Mar-
fim, Gana e Senegal) em 2013 e 2014, 
além do tenista Marcelo Melo, do piloto 
Guilherme Silva (Fórmula Renault 2.0) 
e dos Rails Mitsubishi Outdoor e da Se-
mana Guga Kuerten. 

ACentauro abriu sua primeira loja em 
Belo Horizonte no início dos anos 

de 1980, quando o Brasil vivia uma gra-
ve crise inflacionária enfrentada com a 
força de um verdadeiro "matador de tou-
ros" (significado de Centauro na mito-
logia grega) pelo empresário Sebastião 
Bomfim Filho, presidente do Grupo SBF, 
que detém as marcas Centauro e By Ten-
nis. "Crescemos com muito trabalho e 
vontade de querer fazer diferente" decla-
ra o dono de uma rede que hoje tem 235 
lojas e previsão de somar vendas brutas 
de R$ 2,2 bilhões neste ano. 

A entrada da varejista de artigos espor-
tivos na categoria de Apoiadora Nacio-
nal da Copa das Confederações de 2013 
e do Mundial de 2014 completou todos 
os postos para patrocinadores disponí-
veis nas competições a serem organiza-
das pela Fifa no Brasil. A primeira ativa-
ção da propriedade será por meio de uma 
campanha sob o slogan "Bem-vindo ao 
jogo" que exalta a cordialidade do povo 
brasileiro e estava prevista para ir ao ar 
no sábado 1°. Momentos de preparação 
da torcida e dos atletas compõem as ce-
nas do filme, que fecha com a frase "Ago-
ra é para valer" 

A semana segue com novidades tam-
bém nos pontos de venda. A Centauro 
inaugura nesta segunda-feira 3 sua pri-
meira loja full size, formato que além de 
experiência passa a oferecer também ser-
viços. "Queremos transformar o espaço 
no ponto de encontro da comunidade" 
afirma Bomfim. O movimento segue a 
observação transformadora vivida ho-
je pelo varejo mundial, mesmo instin-
to que encorajou a Centauro a expan-
dir sua marca pelo País, em meados de 
1995, início do processo de estabilização 
da economia. Para fazer frente ao cres-
cente avanço da rival Netshoes, o empre-
sário pretende gerar vendas de R$ 550 
milhões neste ano com seu e-commer-
ce. "As empresas serão feitas de tijolos 
e cliques. Quem quiser ter sucesso terá 
de integrar os canais on e off-line" avalia 
Bomfim, que não reconhece na concor-
rente a motivação para a guinada online 
de sua empresa. "A história da Centauro 
é pensada para os próximos dez anos e 
não movida pela reação à concorrência" 
explica Bomfim. 

Para o especialista em negócios do 
esporte, Amir Somoggi, estas mudan-
ças têm sim o empurrão da empresa 
fundada em 2000 por Márcio Kumruian. 
De um lado está a Netshoes, reconhe-
cida como a maior loja on-line de arti-
gos esportivos da América Latina, e do 
outro a Centauro, dona da maior ope-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1562, p. 33, 3 jun. 2013.
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