
Um ícone para pisar à vontade 
Sandra Azedo 
 
Novo tênis de R$ 500 da Nike torna-se fenômeno de vendas no Brasil.  
 
Na sala de spinning, na de musculação ou nas esteiras a toda velocidade, lá estão eles, exibidos 
com o orgulho de quem faz questão de pagar ma is de R$ 500 por um par de tênis. Mas não é 
apenas nas academias de ginástica que isso acontece. A mania de pisar sobre espécies de molas é 
atestada no shopping, no parque, nas ruas. Os modelos Nike Shox viraram um verdadeiro objeto 
de desejo. Desejo que não tem idade, pede exclusividade e ainda assim faz a gigante mundial dos 
esportes registrar no Brasil a segunda maior venda de tênis com essa tecnologia de 
amortecimento, só atrás dos Estados Unidos. "Os Nike Shox são um sucesso no mundo, mas nada 
é parecido com o Brasil, onde as pessoas são capazes de entrar em listas de espera", diz o diretor 
de calçados e equipamentos da Nike do Brasil, Amadeo Aguiar.  
 
Para a empresa, todo esse fenômeno tem explicação. A tecnologia Shox levou nada menos que 16 
anos para ser desenvolvida. Ocupou o espaço hi-tech da marca, antes ocupado pela linha "Air", ao 
oferecer uma decantada maior qualidade ao produto e maior conforto para quem usa o tênis. 
"Somado a esse fator, tem ainda o design arrojado, o que chama a atenção do consumidor. Esse 
lado cosmético ajudou a transformar o Shox em ícone."  
 
Cair no gosto do consumidor, porém, não é a única explicação para que o produto, pelo menos no 
Brasil, tenha esse caráter de objeto do desejo. Somados às características qualidade e design, a 
Nike trabalha ainda com outros pontos-chave: exclusividade de locais de distribuição e de 
modelos, o que indica poucas unidades à venda.  
 
Aí é que está a graça do "eu tenho, você não tem": ainda que o produto seja altamente desejado 
pelo consumidor, a Nike prefere não abastecer as lojas em larga escala como faz com outros 
modelos, justamente para que o comprador tenha a sensação de possuir um produto exclusivo.  
 
Por isso, segundo os próprios lojistas, "o que chega vende". Isso indica que o consumidor até 
encontra o modelo no ponto-de-venda, mas não pode se dar ao luxo de ficar escolhendo cor, esse 
ou aquele detalhe, apesar de ser um produto caro.  
 
Tênis de alta performance tem fila no mercado brasileiro, apesar do preço de pelo menos R$ 500. 
"Desde o início nos posicionamos no topo da pirâmide, como um produto sofisticado, porque o 
custo de fabricação também é elevado. E o tênis ainda vai vir com ligeiro aumento de preço para 
o Natal", diz o diretor de calçados e equipamentos da Nike do Brasil Amadeo Aguiar.  
 
A Nike lançou o Shox em 2000. A tecnologia foi criada para oferecer propulsão e proteção contra 
impactos, projetada, segundo a fabricante, para aproveitar ao máximo a energia de um atleta. 
"Em todo calçado voltado para o esporte, a função básica é fornecer amortecimento. Por isso, a 
tecnologia Shox é considerada uma das maiores inovações nos produtos esportivos nos últimos 
anos", afirma o executivo da Nike.  
 
Inicialmente, a linha era composta por três modelos: Shox R4 (corrida), Shox XT (academia  
masculino), Shox BB (basquete). Hoje, porém, a Nike oferece o produto também nas categorias 
academia feminino, futsal, caminhada e futebol society - nada que saia por menos de R$ 500, é 
importante lembrar. Vale ressaltar ainda que esse avanço tecnológico citado pela empresa está 
nas colunas em forma de mola na área correspondente ao calcanhar.  
 
De acordo com informações da Nike, essas "molas" - o número pode variar em cada modelo de 
tênis, de acordo, por exemplo, com a função a qual se destina - são produzidas com materiais 
semelhantes aos usados para reduzir o choque em carros utilizados na Fórmula 1.  
 



Novos modelos nas lojas  
 
O lançamento do Nike Shox no Brasil aconteceu em 2001, um ano após a apresentação nos 
Estados Unidos. De acordo com Aguiar, a marca começou bem tímida, apesar de o Shox ter 
chegado ao País acompanhado de uma campanha publicitária. "O produto era tão diferente que 
não sabíamos como o consumidor ia responder. Mas não demorou muito para notarmos que o 
Nike Shox era um sucesso."  
 
O momento, inclusive, é estratégico para a Nike. Isso porque começa a chegar aos 700 pontos-
de-venda em todo o Brasil (devidamente selecionados) a nova coleção Shox. A cada quatro 
meses, a linha é renovada. Entenda por linha, não uma extensa possibilidade de escolhas. São 
dois novos modelos - um feminino e outro masculino -, sendo três cores diferentes para cada um. 
"O que está na coleção passada não se repete. Trabalhamos como no calendário da moda", 
esclarece Aguiar.  
 
Portanto nem de campanha o produto precisará, apesar de a propaganda existir em algumas 
coleções. "A mídia fica muito disputada no fim do ano, todas as empresas querem mostrar as 
novida-des. Não precisamos anunciar porque já existe uma pré-disposição do consumidor para 
gastar um pouco mais no Natal."  
 
Alinhamento de produtosSegundo o executivo, apesar de o consumidor argumentar que o que 
tem nos Estados Unidos não tem no Brasil, hoje os lançamentos são simultâneos, assegura. 
"Temos, porém, algumas restrições de material e cor em relação à época do ano. Agora, 
oferecemos no Brasil uma coleção com cores mais vibrantes e material mais leve. Um tênis todo 
de couro preto não é o mais indicado para o verão, mas pode haver agora nos Estados Unidos, 
que estão quase entrando no inverno. São adaptações conforme o mercado exige."  
 
Aguiar destaca também que o fato de a distribuição ser controlada dá um tom de exclusividade ao 
Nike Shox. "Até trazemos uma quantidade boa, a qual não revelamos, mas o consumidor que tem 
um quer ter outro", diz o diretor da Nike. Ou seja, é capaz de ir à loja com um Shox nos pés e 
comprar outro modelo só porque há uma cor diferente à venda. "Esse é o resultado do forte apelo 
com o consumidor. O Shox é o único produto de nossa linha que tem fila de espera para compra", 
conta.  
 
A Nike está presente no Brasil como subsidiária desde 1999, mas não produz os modelos Shox no 
País. Antes, atuava por meio de representantes, o que indica um trabalho mais restrito nas áreas 
de marketing, inovação e distribuição. Os tênis Nike Shox vendidos no Brasil vêm de mercados 
como China e Vietnã. Estados Unidos também não são produtores de Shox. Detalhe: todas as 
fábricas da Nike no mundo são terceirizadas, incluindo o que se produz no País.  
 
A concorrência leal e a desleal  
 
Assim como outros produtos da marca de origem norte-americana, o Shox também é altamente 
pirateado, um problema que a Nike busca combater com veemência. "Como não é o mesmo 
consumidor, a pirataria não nos atrapalha diretamente, mas é uma concorrência desleal", 
comenta Aguiar. Quanto a vendas, apesar de a Nike não divulgar o número, informa que o Brasil 
está à frente, isoladamente, de qualquer país europeu. "Nenhum deles têm o desempenho do 
Brasil", comemora Aguiar.  
 
Em relação à concorrência de outras marcas, que estão buscando colocar no mercado produtos 
com tecnologia parecida - e preços também -, Aguiar afirma que não são uma pedra no tênis da 
Nike. "Até agora não nos afetou. Quem quer Shox, não compra outro modelo." O executivo da 
Nike lembra ainda que podem existir outros fatores que explicam a razão de o Shox ser tão 
desejado por aqui. "O brasileiro ficou muito tempo na mesmice, não tinha tantas opções de 
compra.  



Nos dias de hoje, não é mais uma exigência viajar para o exterior para poder contar com a 
tecnologia de uma marca famosa. O próprio consumidor brasileiro está nos recompensando", 
comenta o diretor de calçados e equipamentos da Nike do Brasil.  
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