




Com uma única inovação, os tais tê-
nis tonificantes, a Skechers se transfor-
mou em sinônimo de uma categoria 
inteira, com mais de 50% do recém-
inventado segmento. Graças a ela, cres-
ceu 30% no ano passado, atingindo um 
faturamento de 2 bilhões de dólares. 

A princípio, Nike e Adidas encararam 
o lançamento da Skechers com certo 
ceticismo (ou desprezo, como mostra 
a frase do executivo da Nike que abre 
esta reportagem). As duas empresas 
sempre trabalharam para convencer 
seus consumidores a praticar ativida-
des físicas como caminho para a boa 
forma — de preferência, usando seus 
produtos. A febre que se criou em torno 
dos tais tênis tonificantes, porém, fez 
com que a Adidas, por meio da Reebok, 
capitulasse. A empresa lançou sua pró-
pria versão do produto no final de 2009. 
Segundo a SportsOneSource, empresa 
americana especializada em pesquisa 
de mercado esportivo, em 2010 a par-
ticipação de mercado da Nike no seg-
mento feminino caiu de 38% para 31%, 
ao passo que a fatia da Reebok dobrou 
para 7% e a da Skechers triplicou para 
17%. O fato de as mulheres serem as 
maiores entusiastas dos tonificantes 
não é, portanto, mero acaso. Hoje, dos 

dez modelos mais vendidos nos Esta-
dos Unidos seis são do tipo tonificante 
— quatro da Skechers e dois da Reebok. 
Para tentar recuperar sua participação, 
a Nike lançou, em agosto do ano passa-
do, uma linha de tênis femininos que 
proporcionaria melhores resultados 
nos exercícios, de modo que os prati-
cantes "entrem em forma mais depres-
sa", um belo eufemismo para dizer que 
o tênis até ajuda a emagrecer, mas que, 
sozinho, não faz milagres. 

Para alardear sua inovação, a Ske-
chers tem usado uma estratégia pouco 
comum num mercado dominado por 
estrelas do esporte. A empresa contra-
tou pseudocelebridades para endossar 

suas campanhas, como a socialite ame-
ricana Kim Kardashian e ex-partici-
pantes dos reality shows The Bachelor 
e American Idol. O sucesso, porém, 
trouxe consigo alguma polêmica. Os 
tais tênis tonificantes vêm sendo alvo 
de críticas por parte de especialistas 
da área de saúde. O American Council 
on Exercise, ONG que estuda produtos 
e técnicas de exercício supostamente 
destinados à melhoria da saúde e da 
qualidade de vida, divulgou um estudo 
em 2010 afirmando que não havia me-
lhora significativa na perda calórica 
para os usuários desse tipo de calçado. 
Coincidência ou não, no primeiro tri-
mestre deste ano as vendas foram 3,5% 
inferiores ao mesmo período de 2010. 
Agora, a Skechers se prepara para ata-
car novos mercados. Além de lançar 
calçados mais "normais" para o dia a 
dia, a empresa vem tentando promover 
seus tênis para o público cativo das 
academias. Do mesmo jeito que a con-
corrência se viu forçada a entrar no 
nicho da Skechers, a empresa agora vai 
precisar brigar para tentar ocupar es-
paços que historicamente estão nas 
mãos de Nike e Adidas. E. Em marke-
ting, os discursos podem mudar ainda 
mais rápido que a moda. 
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