
Icone do desejo
Exclusividade faz do Shox um dos tênis mais cobiçados do Brasil
Por SANDRA AZEDO

O
bjeto do desejo não preci-
sa ser, necessariamente, um
carrão, um helicóptero ou
uma jóia caríssima. Pode

ser um tênis. Claro, neste caso não se
trata de um calçado qualquer, mas sim
algo que custe a partir de R$ 500. Se
existe? Sim, e o que se comprova é que
a tendência do momento - nas acade-
mias, nos parques, nos shoppings - es-
tá nos pés de gente
que faz questão de
exibir com orgulho
o seu Nike Shox, no
Brasil um ícone pa-
ra os malhados ou
nem tanto.

A razão para os
tênis Nike Shox te-
rem se tornado um
objeto de desejo são
pelo menos três.
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Qualidade (segundo a empresa essa
tecnologia de amortecimento com es-
pécies de molas demorou 16 anos pa-
ra ser desenvolvida); design arrojado e
exclusividade dos modelos; e pontos
de distribuição. Isso significa que, ain-
da que tenha o dinheiro em mãos, o
cliente não pode se dar ao luxo de ficar
escolhendo entre vários modelos. "Os
Nike Shox são um sucesso no mundo,
mas nada é parecido com o Brasil, on-

Lançado em 2000, o
R4 foi o primeiro da
linha Nike Shox

de as pessoas são capazes de entrar em
listas de espera", diz o diretor de calça-
dos e equipamentos da Nike do Brasil,
Amadeo Aguiar, lembrando que as
vendas no mercado doméstico perdem
apenas para os Estados Unidos. "Não
tem um país na Europa que se equipa-
re ao Brasil."

Mas para a Nike, todo esse fenôme-
no do Shox não foi por acaso. "Trata-
se de um produto de valor agregado, de
custo elevado para produção. Somado
a esse fator, tem ainda o design arroja-
do, o que chama a atenção do consu-
midor. Esse lado cosmético ajudou a
transformar o Shox em ícone."

Cair no gosto do consumidor, po-
rém, não é a única explicação para que
o produto, pelo menos no Brasil, tenha
esse caráter de objeto do desejo. So-
mados às características qualidade e
design, a Nike trabalha ainda com ou-
tros pontos-chave: exclusividade de lo-
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cais de distribuição e de modelos, o
que indica poucas unidades à venda.
Aí é que está a graça do "eu tenho, vo-
cê não tem": ainda que o produto seja
altamente desejado pelo consumidor, a
Nike faz questão de não abastecer as
lojas em larga escala, como faz com ou-
tros modelos, justamente para que o
comprador tenha a sensação de pos-
suir um produto exclusivo. Por isso, se-
gundo os próprios lojistas, para o Shox
vale a regra: "O que chega vende."

"Desde o início, nos posicionamos
no topo da pirâmide, como um pro-
duto sofisticado, porque o custo de
fabricação também é elevado. E o tê-
nis ainda vai vir com ligeiro aumen-
to de preço para o Natal", diz o dire-
tor de calçados e equipamentos da
Nike do Brasil.

A apresentação do Nike Shox acon-
teceu 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 calça-
do voltado para o esporte, a função bá-
sica é fornecer amortecimento. Por is-
so, a tecnologia Shox é considerada
uma das melhores inovações nos pro-

dutos esportivos nos últimos anos",
afirma o executivo da Nike.

No começo das vendas, a linha era
composta por três modelos: Shox R4
(corrida), Shox XT (academia mascu-
lino), Shox BB (basquete). Hoje, po-
rém, a Nike oferece o produto também
nas categorias academia feminino, fut-
sal, caminhada e futebol society, é im-
portante ressaltar, nada que saia por
menos de R$ 500. Vale lembrar ainda
que esse avanço tecnológico citado pe-
la empresa está nas colunas em forma
de mola na área correspondente ao
calcanhar. De acordo com informa-
ções 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 pa-
ra reduzir o choque em carros utiliza-
dos na Fórmula 1.

O lançamento do Nike Shox no Bra-
sil 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 che-
gado 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 por-
que começa a chegar
aos 700 pontos-de-ven-
da em todo o Brasil
(devidamente selecio-
nados) a nova coleção
Shox. A cada quatro
meses, a linha é renova-
da. Entenda por linha,

Energy: desenvolvido
especialmente
para corrida
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não uma extensa possibilidade de es-
colhas. São dois novos modelos - um
feminino e outro masculino -, sendo
três cores diferentes para cada um. "O
que está na coleção passada não se re-
pete. Trabalhamos como no calendário
da moda", esclarece Aguiar.

Portanto nem de campanha o pro-
duto precisará, apesar de a propagan-
da existir em algumas coleções. "A
mídia fica muito disputada no fim do
ano, todas as empresas querem mos-
trar as novidades. Não precisamos
anunciar porque já existe uma pre-
disposição do consumidor para gastar
um pouco mais no Natal."

Segundo 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 res-
trições de material e cor em relação à
época do ano. Agora, oferecemos no
Brasil uma coleção com cores mais vi-
brantes e material mais leve. Um tênis
de couro preto não é o mais indicado
para o verão, mas é indicado para os
Estados Unidos, que estão quase en-
trando no inverno. São adaptações
conforme a exigência do mercado."
Aguiar destaca também que o fato de a
distribuição ser controlada dá um tom
de exclusividade ao Nike Shox.

"Até trazemos uma boa quantidade,
a qual não revelamos, mas o consumi-
dor 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 represen-
tantes, o que indica um trabalho mais
restrito nas áreas de marketing, inova-
ção e distribuição. Os tênis Nike Shox
vendidos no Brasil vêm de mercados
como China e Vietnã. Os Estados Uni-
dos também não são produtores de
Shox. Detalhe: todas as fábricas da Ni-
ke no mundo são terceirizadas, in-
cluindo o que se produz no Brasil.

Assim como outros produtos da
marca de origem americana, o Shox
também é altamente pirateado, um
problema que a Nike busca combater
com veemência. "Como não é o mes-
mo consumidor, a pirataria não nos
atrapalha diretamente, mas é uma con-
corrência desleal", comenta Aguiar.

Quanto às vendas, apesar de a Ni-
ke não divulgar o número, informa
que o Brasil está à frente, isoladamen-
te, de qualquer país europeu. "Ne-
nhum deles tem o desempenho do
Brasil", comemora Aguiar.

Em relação à concorrência de ou-
tras marcas, que estão buscando colo-
car no mercado produtos com tecno-
logia 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 brasilei-
ro 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 con-
tar com a tecnologia de uma marca fa-
mosa. O próprio consumidor brasilei-
ro está nos recompensando", comenta
o diretor de calçados e equipamentos
da Nike do Brasil. 
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