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“We make a good team, my adidas and me”  

 

O que para uns o tênis não passa de um simples objeto de calçado, para outros é um objeto 
de desejo. Sejam bem-vindos ao mundo sneaker, que cultiva a supervalorização do tênis, mas 
não tão somente como acessório, mas como item de colecionador; ou seja, quanto mais 
exclusivo o calçado for, melhor. 

A cultura sneaker surge na década de 80, tendo sido impulsionada por vários fatores. Os 
jovens estavam nas ruas, deixando suas mensagens pelos muros das cidades entre uma 
manobra e outra de skate. A banda de Hip Hop Run DMC fazia música para seu tênis favorito 
(my Adidas) enquanto a Nike lançava o AirForce1 – primeiro tênis a dar maior atenção visual, 
ao invés de prezar o conforto. 

O tênis que levava a assinatura do astro de basquete Michael Jordan, passou a despertar 
atenção da indústria para esse tipo de acessório, ao modo que alavancava vendas para a 
marca. Atualmente, um outro fator relevante para o aumento da cultura sneaker é a moda 
retrô, que conquistou primeiramente os jovens europeus e depois se alastrou pelo mundo. 

Passou-se a garimpar peças em brechós, ao passo que tal garimpo possa render a descoberta 
de modelos antigos de marcas famosas e que, ao longo do tempo adquiriram status de 
preciosidades. 

O surgimento crescente dessa cultura movimenta o mercado, fazendo com que surjam 
diversas lojas especializadas em tênis, além de aumentar o movimento nas já existentes. “A 
cultura sneaker é muito grande e já existe há algum tempo em outros países, principalmente 
nos EUA. No Brasil, a cena é bem recente e a cada dia ganha mais adeptos, admiradores e 
colecionadores”, conta Christiane Elmazi, supervisora de Varejo da Deny Sports. 

De olho nesse mercado, a rede Deny Sports, conhecida por trazer modelos exclusivos para o 
Brasil, passou a investir em ações integradas e experiência de compra. Localizada no shopping 
Center Norte, a Deny Concept  apresenta linhas exclusivas em tênis e acessórios das marcas 
Puma, Adidas, Nike, Asics, Reebok, Converse All Star, dentre outras através de uma 
arquitetura linear e design clean. 

No Brasil, as concept stores surgiram há uns 3 anos, aparecendo em shoppings e nas ruas 
mais badaladas. Sansung, Melissa, Nike, Fast Shop, TNG, Ponto Frio são algumas marcas que 
já investiram nessa estratégia de varejo para branding.  
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