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Febre de tênis
Derivada do consumo de calçados esportivos, cultura sneaker ganha adeptos e amplia negócios
Eduardo Duarte Zanelato

Surgidos inicialmente como 
calçados para ambientes praia
nos europeus, os sneakers 
(termo derivado da palavra 
inglesa sneak, que significa 
“sorrateiro” ou “silencioso”) 
acabaram virando fenômeno 
popular como tênis esportivos 
e hoje fazem a cabeça de jo
vens e vanguardistas de todo 
o mundo, inclusive no Brasil. É 
o que se chama atualmente de 
cultura sneaker, que vem arre
batando cada vez mais adeptos 
e impulsionando negócios.

Quando o segmento de snea
kers apareceu no mercado, no 
século 19, seu futuro não pa
recia tão promissor. De lá para 
cá, os calçados conquistaram a 
população ao serem usados por 
atletas de diversas áreas. Para
lelamente, cativaram também 
o público que não era neces
sariamente afeito às práticas 
esportivas, mas sim ao design 
dos modelos. Os tênis foram 
aceitos pelo mundo da moda, 
ganharam traços arrojados e 
requintes de exclusividade. 

Quer pelo desenho, quer pela 
informalidade chique que pro
põem, esses modelos são vistos 
internacionalmente como um 

nicho importante a ser explo
rado. São produtos diferencia
dos — muitas vezes com apelo 
nostálgico —, voltados a um 
público interessado e disposto 
a gastar um bom dinheiro com 
isso, especialmente se for uma 
produção limitada.

Seguindo essa tendência 
mundial, empresas brasileiras 
do ramo de varejo calçadista 
apostam em lojas exclusivas 
para a cultura sneaker. Entre 
elas está a World Tennis, que 
lançou neste ano lojas homô
nimas acompanhadas do selo 
“Classic”, com projeto arquitetô
nico levemente diferenciado. 

Quem também investe nessa 
linha é a Authentic Feet, com 

a franquia Artwalk. “Como 
são produtos importados na 
maioria dos casos, no início 
tivemos um desenvolvimento 
lento, mas a aceitação foi boa 
e esse quadro foi revertido”, 
conta Mazhar Obeid, gerente 
de franquias da Authentic Feet, 
que atua no segmento sneaker 
desde o final de 2006.

As lojas das redes contam com 
marcas como Lacoste, Nike, All 
Star, Adidas, Reebok, Puma e 
Diesel. “O modelo de negócio é o 
mesmo. O que muda é o concei
to da loja e o público atingido”, 
explica o primeiro franqueado 
da rede World Tennis Classic, 
Alexandre Arthur, que abriu em 
junho sua unidade no Morum

biShopping, em São Paulo. Para 
deleite dos sneakers (como são 
conhecidos os seguidores des
sa cultura), o espaço tem uma 
pequena exposição com tênis 
exclusivos criados para situações 
episódicas. É o 
caso do modelo 
Onitsuga usado 
por Uma Thur
man em Kill Bill. 

Outras “obras 
de arte” da World 
Tenn is Classic 
são a linha Nike 
Dunk (que surgiu 
em 1985 com um 
modelo branco e 
de cano alto, ga
nhando notorie
dade nas quadras 
de basquete dos EUA) e o Adidas 
Tuff Gong & The Marley Family, 
uma homenagem a Bob Marley, 
com referências jamaicanas. 

Os tênis em exposição devem 
percorrer um longo caminho, já 
que estarão presentes na aber
tura de outras lojas Classic. So
mente neste semestre, o Estado 
de São Paulo deve contar com 
mais nove unidades. Em cinco 
anos, a meta é chegar a 50 lojas 
espalhadas pelo Brasil, incluindo 
capitais como Salvador, Recife, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
Curitiba e Porto Alegre. 

Por enquanto, esse segmento 
significa pouco no faturamen
to da World Tennis. No início 
de 2009, serão 10 ou 12 lojas 
Classic contra cerca de 160 da 
rede convencional. “Mas a idéia 
é que, em cinco anos, o fatura
mento com Classic represente 
de 35% a 45% do total”, revela 
Eugênio Ferreira, diretor de 
franchising da rede. Também 
com previsão otimista, a Ar

twalk deve dobrar de tamanho 
em dois anos, chegando a 32 
lojas. Atualmente, a bandeira é 
responsável por 30% do fatura
mento da Authentic Feet.

Não são apenas as redes 
de varejo que festejam esse 
novo nicho. Representante da 
Converse no País desde 2002, 
a Coopershoes prepara para 
janeiro o lançamento de sua 
nova coleção, que dará espaço a 
modelos mais conceituais e cria
ções brasileiras. Neste ano, em 
que é comemorado o centenário 
da marca, as vendas cresceram 
20% por aqui. “Esse foi o melhor 
ano da marca em sua história”, 
resume Ricardo Mohrs, gerente 
de marketing da Coopershoes. 

Com bons resultados, novas 
possibilidades surgem aos in
teressados no movimento. No 
Brasil, podem ser encontrados 
três ou quatro livros sobre o as
sunto, importados, editados em 
inglês ou espanhol. Além disso, 
há uma publicação específica 
sobre o tema, a australiana 
Sneaker Freaker, e o portal 
brasileiro SneakersBR (www.
sneakersbr.com.br).

Símbolos da cultura urbana, 
os sneakers já renderam boa 
propaganda para os tênis ao 
longo do tempo. Músicos como o 
líder da banda grunge Nirvana, 
Kurt Cobain, e John Lydon (ou 
Johnny Rotten), do grupo punk 
Sex Pistols, aderiram aos mode
los da Converse. As produções 
assinadas por reis do esporte 
como Michael Jordan também 
alavancam vendas. Desse modo, 
entre um pé famoso e outro, as 
marcas incrementam o fatura
mento com esses produtos e a 
paixão dos fãs.

Como nasceram os ícones
A primeira notícia que se tem 

de calçados de solas de borracha 
remonta a 1800, época em que 
modelos começaram a ser produ
zidos em Liverpool, na Inglater
ra. Em 1892, o produto passou 
a ser fabricado em maior escala 
pela norteamericana Goodyear, 
do grupo The United Status Rub
ber Company, responsável por 
uma versão que misturava lona e 
solas emborrachadas. Nasceu ali 
a Keds, marca presente em pés 
de mulheres de diversos países 
até os dias atuais. 

A marca, entretanto, seria 
superada pela Converse, produ
tora do ícone All Star, calçados 
lançados em 1908 por Marquis M. 
Converse como modelos especí
ficos para o basquete. Em 1923 o 
All Star ganhou o formato atual, 
com o auxílio do então astro do 
esporte Chuck Taylor, cujo nome 
passou a compor a nomenclatura 
de uma linha de sapatos. 

Pouco antes, em 1920, foi 

fundada na Alemanha a 
Adidas, marca de roupas 
esportivas. Seu criador, 
Adi Dassler, apostou na 
produção de sapatos es
portivos, que desenvolvia 
manualmente. Quatro anos 
depois, a empresa passou a 
ser conhecida tal como é 
hoje, graças a uma parceria 
entre Adi e seu irmão, Rudolf Das
sler. E a primeira versão produzida 
industrialmente de um tênis Adidas 
veio apenas em 1931. 

Em 1948, entretanto, Rudolf 
rompeu com o irmão e lançou a 
Puma, concorrente da Adidas e 
responsável pelo modelo Atom, 
usado pela seleção de futebol da 
então Alemanha Ocidental em sua 
primeira partida internacional. 

Já na década de 50, James 
Dean ajudou a espalhar a paixão 
pelo tênis entre os consumidores. 
Naqueles tempos, o ator reinava 
soberano como o queridinho da 
América — e do resto do planeta 

— devidamente calçado em seu 
par de All Star, alçado a ícone 
da cultura pop mundial. 

Outra marca que assumiria pa
pel importante na cultura sneaker 
surgiu no mercado no início dos 
anos 60. O atleta e estudante uni
versitário americano Phil Knight 
se uniu ao treinador Bill Bower
man para desenvolverem modelos 
esportivos a baixo custo, mas com 
alta tecnologia. Assim, criaram a 
Blue Ribbon Sports (BRS), que, 
em 1968, se transformou em Nike. 
Três anos mais tarde, a marca 
adotou como símbolo o “Swoosh”, 
que rapidamente se tornou pop.

A Authentic Feet tem a franquia Artwalk,  
principalmente com produtos importados

World Tennis lançou neste ano as lojas Classic; 
serão até 12 filiais no início de 2009

Nike é uma das marcas que agitam o movimento sneaker

A Converse tornou o  
All Star um símbolo pop. 
Chuck Taylor foi o primeiro 
atleta da marca
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