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Nike, Adidas e Olympikus são as marcas preferidas dos brasileiros, segundo pesquisa da 
QualiBest. 
 
O consumidor de tênis é fiel à marca. E para conseguir o modelo preferido, ele não se importa em 
procurar em várias lojas ou mesmo adiar a compra. A única coisa que pode fazê-lo mudar de idéia 
e de grife é o preço. A relação custo benefício pesa muito na decisão de compra. Essas são 
algumas das conclusões da pesquisa "Tênis e Internet", feita pelo instituto de pesquisa de 
mercado QualiBest, de São Paulo. 
 
Durante os meses de outubro e dezembro de 2005, o instituto reuniu informações de cerca de 4 
mil pessoas em todo o país. O objetivo da pesquisa, feita por meio de um questionário on-line, 
era medir o que determinava a escolha de um par de tênis. 
 
O estudo avaliou os aspectos de compra, uso e imagem das principais marcas no país. A amostra 
foi composta por usuários cadastrados no site de pesquisa, com os CPF checados no site da 
Receita Federal e dados cadastrais confirmados por e-mail pelo próprio usuário. 
 
Durante a pesquisa, sete marcas foram citadas: Nike, Adidas, Olympikus, Rainha, Reebok, Mizuno 
e All Star. As mais mencionadas foram Nike, com 55%, Adidas, com 13%, e Olympikus, com 8%. 
As duas primeiras são líderes no mercado nacional, mas, segundo a pesquisa, perdem 
regionalmente. Na região Nordeste, por exemplo, a Olympikus e a Rainha ganham das outras 
duas. 
 
Mas ser líder e muito desejado não é tudo. O estudo "Tênis e Internet" cruzou dados entre as 
marcas preferidas e as que o consumidor efetivamente comprou. E é aí que entra a relação custo 
benefício. "Ficou claro que a marca desejada nem sempre é a mais consumida", diz Daniela 
Chammas Daud, diretora do QualiBest. 
 
Entre os consumidores que preferem a Nike (34% ), 74% efetivamente tem um par de tênis da 
marca. Já entre os 10% que preferem a Olympikus, 88% possuem um tênis da marca. "Por aí se 
percebe a importância do custo benefício", diz Daniela. 
 
A informação é relevante levando-se em consideração que a americana Nike investe globalmente 
US$ 1 bilhão por ano em comunicação e fatura cerca de US$ 600 milhões nas Américas. Já a 
Olympikus, que pertence ao grupo Azaléia, prevê alcançar um faturamento de R$ 400 milhões, 
este ano. 
 
A japonesa Mizuno, que é apontada por 5% dos consumidores ouvidos como marca preferida, 
conseguiu vender para 79% deles. A empresa investe cerca de R$ 2 milhões por ano para formar 
vendedores capazes de explicar ao consumidor as particularidades dos seus produtos - que estão 
entre os preferidos entre os praticantes de corrida. 
 
Os pontos-de-venda de tênis, aliás, terão que suar ainda mais para ganhar a fidelidade os 
consumidores - que ainda são ávidos por marcas. A pesquisa perguntou aos entrevistados o que 
eles fazem quase não encontrem o modelo e marca desejados, em determinada loja. A primeira 
opção, neste caso, é ir para outra loja. A segunda é esperar até a loja receber o produto 
desejado. "Isso demonstra fidelidade por marcas, não por lojas", afirma. 
 
Os principais objetivos para a compra dos tênis são: a prática de esporte (72%) , sair com os 
amigos (61%) , usar em qualquer ocasião (47%) e trabalhar (38%). 
 



Isso, de certa forma, explica porque algumas empresas, como a Olympikus e a Nike, vem 
investido cada vez mais em linhas casuais. A Olympikus lançou no mês passado a OLK - uma linha 
de calçados, acessórios e roupas de passeio. O investimento inicial é de R$ 5 milhões. 
 
Sobre a quantidade de pares consumidos, pelos entrevistados, a pesquisa revelou que a média de 
consumo é de 1,7 par por ano. Além disso, 15% compram menos de um par por ano, 31% 
compram um par, 33% compram dois pares, 13% compram três pares, 5% compram quatro 
pares, 1% compram 5 pares e 2% compram mais de cinco pares. Apenas 2% declararam que não 
usam tênis. 
 
Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos de Calçados (Ablac), o mercado brasileiro 
de tênis tem crescido em torno de 8% ao ano e produz 80 milhões de pares por ano. 
 
 

 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B4.  


