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Segmento faturou R$ 7 bilhões em 2006, quase o dobro dos R$ 4 bilhões do ano anterior.  
 
Atentas ao potencial de mercado que cresce com a adesão cada vez maior aos exercícios 
físicos como caminhadas e corridas, as fabricantes de tênis investem em lançamentos para 
aumentar sua participação nesse disputado segmento de calçados. De acordo com números da 
Olympikus, o mercado brasileiro de tênis movimentou 100 milhões de pares e R$ 7 bilhões no 
ano passado, em comparação a 80 milhões de pares e R$ 4 bilhões em 2005. Dos 100 
milhões, 40 milhões foram de produtos "premium" - tênis esportivos acima de R$ 69 -, 
produtos com maior valor agregado que têm puxado as vendas.  
 
Nesse mercado, a Olympikus, marca da Calçados Azaléia, detém 10 milhões de pares ou 25% 
de participação, segundo o diretor de marketing da Azaléia, Paulo Santana "O tênis é o fórmula 
1 dos calçados. É o segmento que mais recebe investimento, e o uso acaba sendo estendido 
ao consumo diário, casual", disse o diretor-executivo da Associação Brasileira de Lojistas de 
Artefatos e Calçados (Ablac), Airton Manoel Dias.  
 
A Olympikus fará o maior investimento da sua história neste ano no patrocínio aos Jogos Pan-
Americanos do Rio-2007. São R$ 100 milhões previstos e a empresa acaba de lançar um tênis 
(Hexa, em homenagem a seleção brasileira masculina de vôlei) para disputar mercado com as 
marcas internacionais. "Nos últimos cinco anos, o segmento de tênis esportivos é o que mais 
cresce no Brasil pela tendência de moda e conforto", disse Santana.  
 
Outro fator que tem alavancado esse mercado é o surgimento de tênis com alta tecnologia, 
especializados para cada tipo de esporte: futebol, vôlei, corridas, entre outros. "As pessoas 
estão cada vez mais cuidando do corpo, cresce o mercado de running, de exercícios, com a 
abertura de novas academias, provas de corridas", observou Santana. O executivo destacou 
também a consolidação no mercado do "sapatênis", que têm roubado fatia dos sapatos 
tradicionais. "É uma tendência de moda, é um segmento que trouxe tecnologia e conforto para 
o uso sapatos."  
 
A empresa, cuja marca Olympikus patrocina a seleção brasileira de vôlei desde 1994, investiu 
US$ 2 milhões em pesquisas e testes para desenvolver o seu mais novo lançamento. Toda a 
série limitada de 20 mil pares de Hexa foi vendida aos lojistas no segundo dia da Couromoda 
2007, por R$ 299 cada par.  
 
Segundo o executivo, o objetivo é conquistar o consumidor da classe A, que consome tênis 
acima de R$ 100. "É uma camada que ainda tem uma visão distorcida do nível de tecnologia 
da Olympikus, acha que é uma marca de produtos mais baratos. Mas hoje se o consumidor for 
ao ponto-de-venda verá que é um produto tão igual ou superior ao dos concorrentes", disse 
Santana.  
 
Qualidade de vida  
 
"O mercado de tênis vem aumentando pela crescente preocupação com qualidade de vida e 
saúde. É uma tendência mundial", disse o diretor de marketing e de vendas da Reebok do 
Brasil, Tullio Formicola Filho. A companhia tem 27% de participação no mercado brasileiro de 
marcas internacionais, onde ocupa a segunda posição e concorre com Nike, Adidas, Mizuno, 
Asics e Fila, conforme afirmou. Formicola disse que esse mercado premium movimenta 15 
milhões de pares por anos - dado que engloba também algumas marcas nacionais acima de R$ 
130. "O objetivo é chegar a primeira posição, não somos um segundo lugar acomodado", 
disse.  
 
As vendas da Reebok têm crescido em média dois dígitos por ano desde no Brasil 1999, 
quando passou a ser representada no País pela Vulcabras. "A empresa está colhendo os frutos 
do plano estratégico de cinco anos atrás, quando reestruturou as equipes de vendas e 
produção, melhorou a qualidade dos produtos e reposicionou a marca no mercado", afirmou 



Formicola. A licença com a Vulcabras vai até 2012 mas a Reebok, de origem inglesa, pretende 
marcar uma reunião já em 2008 para tratar da renovação desse contrato, informou Formicola. 
O segmento de tênis representa 80% do faturamento da empresa, que também atua na área 
de confecção.  
 
Nicho em alta  
 
"O mercado de 'running' vêm crescendo muito no Brasil", disse a gerente de running e outdoor 
da Adidas, Andrea Gomes. A empresa alemã prevê um aumento de 40% nas vendas no Brasil 
em 2007 em relação ao ano passado, quando também registrou alta de 40% sobre o ano 
anterior. O crescimento em 2006 foi alcançado com o lançamento de modelos para a prática 
de futebol, como forma de pegar embalo na realização da Copa do Mundo da Alemanha. Neste 
ano, a companhia resolveu focar em "running", em duas categorias: tênis mais casuais e tênis 
de performance, de alta tecnologia.  
 
A Adidas vai patrocinar 11 corridas neste ano, contra quatro provas no ano passado. O 
investimento em running - não revelado pela empresa - será três vezes maior ao feito em 
2006, afirmou Andrea.  
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