
Adidas e Skechers faturam com "tênis tonificante" e Nike agora corre atrás 
Matt Townsend 
 
Eric Sprunk, vice-presidente de produtos globais e merchandising da Nike, encerrou um 
pronunciamento sobre inovação com um golpe nos "tênis tonificantes", que estão conduzindo o 
aumento das vendas dos concorrentes. "Não seria demais se pudéssemos fazer um par de 
sapatos que tornasse nosso traseiro menor, aumentasse nossa força, fizesse nossos músculos 
parecerem um pouco maiores, apenas com o ato de calçá-los e...sair andando por aí?", disse 
Sprunk, a uma plateia de investidores, em 5 de maio. "Ninguém consegue fazer isso. Eu 
estava apenas provocando." 
 
Mas os grandes ganhos de participação de mercado que a unidade Reebok da Adidas e a 
Skechers estão conseguindo graças às suas linhas de tênis tonificantes, não são uma 
brincadeira. A Nike manteve o primeiro lugar no mercado americano de calçados femininos 
para atletismo, mas sua fatia caiu 7,2 pontos, para 31%, ou US$ 412 milhões, no primeiro 
trimestre em relação ao mesmo período de 2009, segundo a firma de pesquisas 
SportsOneSource. A participação da Reebok mais que dobrou, para 6,7%, ou US$ 90,3 
milhões, enquanto a da Skechers triplicou para 17%, ou US$ 225,7 milhões. "A Nike passou 
meses observando isso acontecer e não fez nada a respeito, e agora está pagando o preço de 
uma oportunidade perdida", diz Matt Powell, analista da SportsOneSource. 
 
Os calçados tonificantes são projetados para simular a sensação de caminhar na areia e fazem 
os usuários estabilizar suas passadas, levando a um fortalecimento das pernas, nádegas, 
costas e músculos abdominais, segundo a Skechers, fabricante do tênis Shape-ups. A Reebok 
diz que seus EasyTones proporcionam uma ativação 28% maior do músculo glúteo máximo, 
que um tênis de caminhadas normal, e 11% mais nos tendões das pernas e panturrilhas. As 
duas companhias citam pesquisas e testes realizadas por elas para amparar suas afirmações. 
 
John Pagliano, um ortopedista de Long Beach, Califórnia, diz que vem sendo consultado várias 
vezes por dia sobre os calçados tonificantes, que ele não recomenda.  
 
Mesmo assim, os tonificantes feminimos, cujos preços começam na casa dos US$ 100 o par, 
tornaram-se os calçados mais lucrativos vendidos nos EUA. Um ano atrás, os dez calçados 
esportivos mais vendidos não incluíam nenhum tonificante. Uma pesquisa divulgada em 16 de 
maio pela SportsOneSource mostra que seis dos dez tênis para atletismo mais vendidos são 
tonificantes: quatro modelos Shape-ups e dois EasyTones. A Nike respondeu pelos quatro tênis 
restantes, que incluem um par de Air Jordans vendido por US$ 150. 
 
As vendas de tênis tonificantes nos EUA somaram apenas US$ 17 milhões em 2008, mas 
cresceram oito vezes, para US$ 145 milhões, no ano passado, quando a Reebok e a Skechers 
lançaram seus modelos, segundo o NPD Group. Nos primeiros quatro meses do ano, as vendas 
dessas calçados dispararam para US$ 252 milhões ? 75% mais que o total de 2009. 
 
"A explosão do crescimento nesse espaço num período de tempo tão curto supera tudo o que 
já testemunhei no setor nos últimos 25 anos", diz o CEO da Adidas Herbert Hainer, que estima 
que a Reebok poderá vender 5 milhões de pares de tonificantes nos EUA neste ano. 
 
Depois que a Reebok intensificou seus anúncios no quarto trimestre de 2009, a varejista Foot 
Locker não conseguiu acompanhar a demanda pelos tonificantes. Ken Hicks, CEO da Foot 
Locker, diz: "O consumidor americano sempre busca uma maneira fácil de perder peso, e isso 
é uma prova". 
 
A Nike quer atrair as mulheres que pensam em comprar tênis tonificantes para a sua marca 
Free, criada há cinco anos, com pares vendidos a US$ 85 e que segundo a empresa, simulam 
uma corrida descalça para fortalecer os pés e os músculos. Ela pretende lançar novos modelos 
no quarto trimestre. Charlie Denson, presidente da marca Nike, diz que o Free pode "fornecer 
o mesmo tipo de benefícios ao atleta que alguns dos outros estão afirmando". 
 



No trimestre encerrado em 28 de fevereiro, o segmento de calçados foi o único da Nike na 
América do Norte a registrar queda nas vendas, de 1% para US$ 1,2 bilhão - a receita geral 
cresceu 6,6% para US$ 4,73 bilhões. "Eles perceberam que se trata definitivamente uma 
categoria, e ela não pode ser ignorada", diz Chris Svezia, analista da Susquehanna Financial 
Group. 
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