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O estilo sportwear saiu das quadras e pistas para o dia-a-dia do consumidor. 
 
No ano em que o Rio de Janeiro sedia os Jogos Pan-Americanos, o Brasil deixa de ser o país do 
futebol para se tornar o da ginástica, do tênis, da natação, da corrida e de tantos outros 
esportes. Mas essa diversificação é uma tendência que já vem sendo seguida há algum tempo 
pelo varejo especializado em material esportivo. Não que o consumidor brasileiro tenha 
simplesmente se desinteressado das chuteiras, ele apenas ampliou o gosto e resolveu 
experimentar outras modalidades. Isso tudo impulsionado pelo forte crescimento de produtos 
que buscam um modo de vida mais saudável.  
 
Os lojistas aproveitam eventos esportivos como o Pan, que promete ocupar todos os espaços 
da mídia, para atrair multidões de consumidores. São pessoas que, empolgadas com o 
noticiário, querem vestir a camiseta do ídolo ou praticar o esporte com mais chances de 
medalha nas competições. As grandes marcas também fazem a parte delas, investem pesado 
em patrocínio de atletas e publicidade, e hoje são verdadeiros ícones da moda urbana. O 
esporte está cada vez mais fashion, e a moda, mais esportiva. São exemplos dessa 
transformação ídolos que não são apenas atletas, mas referências de estilo, como o jogador de 
futebol David Beckham, e os tenistas Boris Becker e Maria Sharapova. 
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Mas se as marcas fossem depender só dos atletas, não produziriam na escala que produzem. 
Com a correria do dia-a-dia, elas passaram a fabricar produtos do chamado lifestyle, que são 
artigos feitos não necessariamente para serem usados na prática de algum esporte, e sim para 
proporcionar um estilo mais leve e cômodo. "O tênis é muito mais confortável do que qualquer 
sapato. Então, se pensou em modelos de tênis para serem usados tanto em uma reunião do 
trabalho quanto na balada", destaca a professora da FGV-Eaesp Roseli Morena Porto. 
 
A pesquisadora do Centro de Excelência em Varejo (GVcev) afirma que essas transformações 
no varejo esportivo seguem duas tendências principais. A primeira delas começou no final da 
década de 1990, com a entrada de grandes varejistas em um segmento antes formado por 
empresas pequenas e familiares. Forçadas a concorrer com arrojadas megastores de produtos 
esportivos, muitas lojas menores não resistiram e fecharam as portas.  
 
A segunda, que não deixa de ser uma saída para fugir dessa concorrência pesada, foi a 
especialização do varejo esportivo. "Aquela loja que vendia de tudo, mas tinha uma afinidade 
maior com natação, por exemplo, focou na categoria, passando a ter um mix de produtos mais 
variado para aquela única prática", diz Roseli. No entanto, lojas especializadas em diferentes 
esportes ainda não são muito difundidas no Brasil. Mas, independentemente do tamanho ou da 
especificidade da loja de artigos esportivos, a pesquisadora afirma que o investimento em 
produtos lifestyle deve ser incorporado por todo o segmento e, inclusive, vem atraindo outros 
mercados. 
 
Oportunidade de ouro 
 
Não foi apenas o varejo especializado em material esportivo que identificou no sportwear uma 
boa oportunidade de negócio. A demanda por esse tipo de produto em lojas de calçados e de 
departamentos, por exemplo, fez com que algumas empresas investissem no setor. A rede 
gaúcha Paquetá é um desses casos. "Em 1989, algumas das nossas lojas de calçados 
passaram a trabalhar com linhas esportivas, principalmente tênis e confecção. A iniciativa foi 
tão bem-aceita pelo público, que, em meados da década de 1990, fundamos a Paquetá 
Esportes", diz a gerente de Marketing, Paulina Bacher.  
 
"No começo, as lojas tinham, em média, 250 m², e a idéia era diversificar a oferta de produtos 
esportivos para suprir uma demanda cada vez maior. Faz uns dois anos, as lojas de esportes 
tiveram uma expansão nas linhas de produtos, dobraram o tamanho e ganharam um layout 



mais arrojado", afirma Paulina. Atualmente, já são 13 unidades da Paquetá Esportes 
distribuídas pelo país. A gerente destaca que esse crescimento é fruto de uma mudança de 
mercado. "A possibilidade de usar esses produtos de marcas esportistas no dia-a-dia fez com 
que a procura por eles e, conseqüentemente, as vendas aumentassem significativamente." 
 
O grupo gaúcho é formado por várias empresas e negócios: indústria de calçados, varejo de 
calçados e artigos esportivos, couros, fazendas, empreendimentos imobiliários, administradora 
de cartões de crédito, além de ter as licenças para a produção no Brasil de calçados para a 
Adidas, e para a produção e comercialização da Dumond e da Diadora no segmento de 
calçados femininos e esportivos. 
 
Outra empresa que também vem do comércio de calçados, e agora aposta na venda de roupas 
e acessórios esportivos é a catarinense Carioca Sports. "Como a procura por artigos esportivos 
em nossas lojas de calçados era grande, há sete meses resolvemos abrir uma unidade 
específica de sportwear, só para fazer um teste. Um mês depois, já estávamos inaugurando 
outra e temos planos de expandir mais dentro de um ano", afirma o gerente da loja de 
Florianópolis, Fernando Alcino Apelião. Como o investimento é recente, ele conta que os tênis 
ainda representam cerca de 80% das vendas, mas o potencial é grande, principalmente entre 
os consumidores mais jovens.  
 
O gerente destaca que os clientes na faixa dos 16 aos 30 anos são mais induzidos pela marca, 
enquanto os mais velhos preferem produtos que lhes propiciem um maior benefício. "Muitos 
procuram os produtos só pela marca, sem nem buscar um material específico que lhes 
proporcione algum outro retorno que não o status, simplesmente. Há consumidor que chega 
aqui e pede uma bolsa da Puma, outro, um agasalho da Adidas e um tênis da Nike, 
independente do corte, material e preço", afirma Apelião. A Carioca atua há 22 anos no 
mercado catarinense e possui 14 lojas, além das duas unidades de artigos esportivos.  
 
Outro segmento que está investindo na moda esportiva são os magazines. "O casualwear está 
cada dia mais presente no cotidiano dos consumidores, além disso, a prática de esportes é 
uma bandeira dos adeptos da vida saudável, cujo número vem crescendo consideravelmente 
na última década", afirma o gerente geral de Compras da Renner, Haroldo Rodrigues. A rede é 
uma das que apostam no conceito de lifestyle e desenvolveu uma marca própria na linha 
esportiva, a Get Over. "Nosso mix de produtos da Get Over vem se ampliando a cada ano, 
agregando informação de moda, e aliando novidades em tecidos e cortes", diz Rodrigues. 
 
O gerente acredita que o crescimento do sportwear é um caminho sem volta, e sua 
comercialização deve ser estendida a todo o varejo de roupas e acessórios. "A correria da 
sociedade moderna acaba por se tornar uma verdadeira maratona, e as roupas precisam 
acompanhar este ritmo com praticidade." Tecidos que não amassam, que secam rápido ou que 
deixam passar a transpiração com mais facilidade são algumas das inovações da linha esporte 
que invadiu o mercado da moda. Os avanços tecnológicos que antes eram aplicados apenas 
em roupas de atletas passaram a acompanhar as coleções voltadas ao consumidor comum. 
 
Para atrair os clientes, a Renner não só investe no sportwear como abre mão da exclusividade 
de comercializar sua marca própria para vender roupas de grandes fabricantes de roupas 
esportivas. "Nós acompanhamos esta tendência e fazemos parcerias com marcas como a 
Adidas, por exemplo, com o objetivo de oferecer produtos com qualidade e design", destaca o 
gerente de Compras da empresa. No Rio de Janeiro, a rede, que conta com 87 lojas 
distribuídas em todas as regiões do país, abriu outra exceção e vai vender camisetas e regatas 
masculinas e femininas com o selo de identificação dos produtos licenciados pela Olympikus, 
patrocinadora dos Jogos Pan-Americanos. 
 
Atração pela marca 
 
Para grande parte dos fabricantes dos setores de esportes e de moda, o estilo esportivo já se 
tornou um sucesso de vendas. Se até os anos 90, as principais marcas investiam quase 
exclusivamente no desenvolvimento de roupas e acessórios capazes de melhorar a 
performance dos atletas, hoje o desafio das indústrias é reforçar o lado fashion das marcas, 



sem abandonar a forte presença no segmento esportivo. Passaram a dar atenção especial aos 
consumidores que usam no cotidiano artigos da linha inspirada nos produtos para a prática de 
esportes.  
 
Não há estimativas precisas sobre o tamanho do mercado de produtos esportivos no Brasil, 
mas a investida dos fabricantes no varejo mostra que o ritmo de expansão do setor abriu 
espaço tanto para as multimarcas quanto para as chamadas lojas-conceito. Com design 
arrojado, os espaços das grandes marcas são templos de consumo que não economizam na 
decoração e na escolha dos endereços. É neles que as grifes dão um show de ousadia e 
tecnologia. "Essas lojas não têm obrigação de venda por metro quadrado, seu objetivo 
principal é fazer o consumidor interagir com a marca. Uma espécie de vitrine para todos as 
linhas de produtos, já que a grande maioria das lojas não possui todos os itens de todas as 
marcas", diz a professora Roseli Morena Porto. 
 
Quem lançou essa tendência no mundo foi a Adidas. No Brasil, sua primeira loja-conceito abriu 
as portas há apenas dois anos. Hoje, já são quatro, distribuídas em São Paulo, Rio e Porto 
Alegre. Fundada em 1920, a grife alemã foi pioneira em artigos esportivos de alta performance 
e se tornou mundialmente conhecida no segmento. Precursora da onda "vintage", a Adidas faz 
sucesso no mercado fashion, pois os itens antigos com as famosas três listras já eram muito 
procurados em brechós do mundo inteiro.  
 
"As pessoas não compram o produto pelo que ele é, mas sim pelo status que ele proporciona. 
Usando determinado boné, a pessoa se sente moderna, usando uma certa camiseta, ela se 
sente aceita por um grupo", destaca a gerente de Categoria da Adidas, Mariana Marques de 
Paula. Segundo ela, os consumidores costumam ser jovens que buscam um visual atual, 
descontraído e em sintonia com as tendências de moda. "Todo mundo usa tênis e camiseta no 
seu tempo livre, mesmo que seja para ir a uma festa ou jantar. Assim, o lojista de moda passa 
a incluir roupas mais esportivas na sua coleção, e o lojista esportivo, por sua vez, inclui peças 
mais modernas na sua", diz Mariana. 
 
Para diferenciar suas linhas de produto, a marca Adidas foi dividida em categorias: 
Performance, reconhecida mundialmente pelas três listras, são os produtos usados para a 
prática esportiva; Originals, que utiliza o primeiro logo da empresa, o famoso trevo, se tornou 
a marca oficial dos descolados e apaixonados por moda; e Y-3, uma linha criada há três anos 
pelo estilista japonês Yohji Yamamoto.  
 
Por sinal, parcerias entre marcas esportivas e estilistas famosos estão cada vez mais em voga. 
Seja para lançar linhas de sportwear, como fez recentemente Stella McCartney para a Adidas, 
seja para criar uniformes de delegações para jogos, como fez Alexandre Herchcovitch para a 
Olympikus, patrocinadora do Brasil no Pan de Santo Domingos e nas Olimpíadas de Atenas.  
 
Patrocínio oficial 
 
A Olympikus, marca esportiva da Calçados Azaléia, é uma das grifes brasileiras que vem 
buscando trilhar o mesmo caminho de sucesso das internacionais. Márcio Callage, gerente de 
Comunicação da empresa, destaca o crescimento do sportwear no país como o sendo o 
segmento que mais cresceu nos últimos dois anos e que, por isso, mereceu uma atenção 
especial da marca. No ano passado, foi criada a linha casual OLK. "Pesquisas de mercado no 
Brasil e nas principais cidades que ditam moda no mundo detectaram uma mudança no 
comportamento do jovem, que estava deixando de usar tênis de alta performance com jeans, 
preferindo calçar algo com um design mais casual. Ao mesmo tempo, percebeu-se que eles 
não queriam abrir mão do conforto proporcionado pela tecnologia do produto", diz o gerente 
de comunicação da Olympikus.  
 
A grande aposta da empresa são os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Além de 
patrocinadora, ela é também a marca esportiva oficial do Brasil e vai vestir atletas e 
delegações de outros 25 países. A iniciativa representa o maior investimento da história da 
Calçados Azaléia. O objetivo é aumentar a presença da marca no mercado internacional e 
tentar garantir visibilidade em toda a América Latina. "Serão mais de dois mil atletas 



competindo e subindo ao pódio com os produtos da Olympikus. Queremos mostrar o nosso 
atual estágio de tecnologia e design. E ninguém melhor do que um atleta profissional para 
avalizar um produto de performance esportiva", destaca o executivo.  
 
Toda a uniformização dos atletas do Brasil para vila, treino, competição e pódio foi 
desenvolvida a quatro mãos pela marca brasileira em conjunto com o coletivo de design 
Oestudio. “Cada linha utilizou-se da tecnologia e de estilos mais adequados. As peças têm 
conceitos do mundo da moda evidentes, aliados à melhor tecnologia do mundo para o 
desenvolvimento de material esportivo. “O resultado desta união são os atletas fazendo bonito 
nas pistas e quadras. Seja pela performance, seja pelo design", conclui Callage. 
 
 

 
As lojas-conceito de empresas como Puma, Adidas e Nike servem como grandes showrooms das grifes e promovem a 

interação do consumidor com a marca 
 
Um longo jogo de dupla 
 
A história mostra que o esporte e o estilo já andam juntos há mais de cem anos 
 
A parceria entre a moda e a atividade esportiva não é nada recente. Já no final do século XIX e 
início do século XX, com a popularização da bicicleta e de diferentes esportes, tornou-se 
necessário o uso de roupas e acessórios mais adequados para suas práticas. Foi nesse 
momento que surgiram, por exemplo, o tênis, a primeira calça para mulheres (bloomer), o 
short e a camisa regata. Aos poucos, essas inovações foram deixando de ser usadas 
exclusivamente durante os exercícios físicos para serem usadas no dia-a-dia. 
 
A década de 1920 foi especialmente importante para a história da moda esportiva. 
Representando a nova geração de mulheres independentes e modernas do pós-Guerra, surgiu 
Coco Chanel. Seu estilo cômodo e prático introduziu materiais mais simples e baratos que o 
chiffon, o tule e a seda. A estilista inovou com sua linha de roupas de jersey de malha. O 
tecido era utilizado para os maiôs de banho e outras roupas informais.  
 
Ao mesmo tempo em que os trajes esportivos lançavam tendências copiadas no dia-a-dia dos 
atletas, desenvolviam um estilo próprio. No tênis, por exemplo, a maioria das jogadoras usava 
as roupas de verão da época. Na década de 20, quando as saias normais eram curtas, o traje 
de tênis acompanhou a moda, mas, quando as saias voltaram a ser compridas no final da 
década, ele seguiu seu próprio rumo.  
 
A moda dos anos 30 se inspirou ainda mais no esporte, na vida ao ar livre e nos banhos de sol. 
Seguindo as exigências das atividades esportivas, os saiotes de praia diminuíram, as cavas 
aumentaram, e os decotes chegaram até a cintura. Alguns pesquisadores acreditam que foi a 
evolução dos trajes de banho a grande inspiração para tais roupas decotadas.  
 
Durante todo o século XX, pode-se perceber uma dobradinha entre esporte e moda, em 
algumas décadas mais do que em outras. No final dos anos 70, por exemplo, as tribos urbanas 



adotaram o tênis como uniforme, fazendo com que esse produto deixasse a categoria de 
equipamento esportivo. 
 
Na década de 1980, nota-se um considerável culto ao corpo. A descoberta dos benefícios da 
ginástica acabou levando os tecidos, conceitos e modelagens das academias recém-criadas 
para o cotidiano. As roupas eram justas e coloridas, com a finalidade de exibir o corpo 
trabalhado. As polainas, as faixas na cabeça e os collants de lycra foram muito difundidos. A 
chegada do lycra-cotton possibilitou um maior conforto, mas a maior influência foram os 
leggings, que ainda hoje agradam os estilistas. Qualquer coisa com a grife Chanel se tornou 
objeto de desejo.  
 
A moda dos anos 90 se inspirou em muito do que já passou. As roupas do esporte 
emprestavam forma e utilidade. O esporte da moda era o basquete, que, junto com a cultura 
hip-hop, lançou a tendência das roupas largas e despojadas. Houve, ainda, o revival da marca 
Adidas, criada na década de 20. Seus agasalhos esportivos listrados nas laterais foram sucesso 
depois de Madonna tê-los popularizado. Os tênis viraram calçados fashion, usados em todas as 
ocasiões. 
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