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Febre nos EUA, Europa e Japão, os tênis-patins, que permitem às crianças andar e patinar, 
chegaram com força ao País e movimentam fabricantes nacionais e estrangeiros, com direito 
até a acusações de plágio. A Heelys, norte-americana que em 2005 produziu 5 milhões de 
tênis-patins no mundo, acaba de desembarcar no Brasil e procura um parceiro para fabricar 2 
milhões de pares do produto. A Bibi, que lançou o Skatenis em abril, vai superar a meta de 
vendas prevista para este ano, de 80 mil tênis-patins.  
 
Mania dos tênis-patins rende negócios 
 
Heelys, dos EUA, busca parceiro para produção local, enquanto vendas da Bibi superam 
previsão. Deslizar é a última moda entre as crianças brasileiras. Febre nos Estados Unidos, 
Europa e Japão, os tênis com rodinhas - que permitem à garotada andar e patinar - chegaram 
com força ao País e movimentam fabricantes nacionais e estrangeiros. A Heelys, norte-
americana que no ano passado produziu, no total, 5 milhões de tênis-patins, desembarcou 
recentemente no Brasil e já procura um parceiro nacional para a fabricação de 2 milhões de 
pares do produto. A Bibi, por sua vez, colocou no mercado o seu Skatenis, produto que 
superou as expectativas de vendas. A empresa previa comercializar 80 mil pares neste ano, 
número que será superado, segundo o seu presidente, Marlin Kohlrausch.  
 
Para o executivo, o desempenho positivo do produto está associado à interatividade. "Trata-se 
de uma forma diferente de andar", afirma Kohlrausch, ao acrescentar que o lançamento do 
produto vai ao encontro de uma estratégia adotada pela empresa no fim da década de 90, de 
agregar valor aos produtos.  
 
Atualmente, segundo o presidente da Bibi, as crianças não querem simplesmente um tênis. 
"Tivemos de buscar uma diferenciação", diz, complementando que o próximo modelo a chegar 
ao mercado simula um carro de corrida, acende faróis e lanternas traseiras ao caminhar. A 
companhia prevê faturar cerca de R$ 100 milhões neste ano, com a venda de 3,8 milhões de 
pares no total. Espera também crescimento de 14% em 2006.  
 
Kohlrausch afirma que o marketing foi fundamental para o desempenho do Skatenis. "As 
pessoas duvidavam que era possível andar em cima do tênis", diz o diretor da Código Design, 
agência de publicidade da Bibi, Cláudio Cardoso. O publicitário explica que primeiro foi 
necessário uma preparação. "Começamos com ação de demonstração, por meio de vídeos, nos 
pontos-de-venda", diz o diretor. Hoje, a Bibi anuncia seu Skatenis na mídia especializada, que 
envolve, inclusive, um filme publicitário em TV aberta (SBT) e por assinatura no Cartoon 
Network (Turner) e Nickelodeon .  
 
A Heelys, por sua vez, ainda não trabalha com ações de marketing por não ter estoque 
disponível. A importação do produto, explica o diretor comercial da Heelys para o Brasil, João 
Carlos Keunecke, foi prejudicada pela greve na Receita Federal. O executivo conta que um 
estoque chegou para o Natal e agora outros dois contêineres estão sendo embarcados. A 
expectativa inicial aponta para vendas entre 150 mil e 200 mil unidades no Brasil.  
 
Produção local  
 
A marca, entretanto, procura um fabricante no Brasil para produzir 2 milhões de pares de 
Heelys por ano, 60% do montante para ser exportado. "Estamos em negociação com três 
parceiros". Um dos objetivos é baratear o produto. Atualmente, um Heelys é vendido por R$ 
489. O Skatenis, da Bibi, custa R$ 159. A intenção, segundo Keunecke, é de que fechado o 
acordo - o que deve ocorrer nas próximas semanas - o produto comece  
 
a ser fabricado em 90 dias. A meta mundial da marca norte-americana para 2006 é produzir 
10 milhões de pares dos tênis com rodinhas, o dobro do ano passado. A empresa, aliás, viu 
suas vendas crescerem 200% em 2005, na comparação com o ano anterior. Seu público-alvo 
vai de 6 a 16 anos. O da Bibi é formado por crianças menores, de 5 a 12 anos.  



 
Além dos pés  
 
Há uma disputa no mercado que vai além dos pés da garotada. De acordo com Keunecke, a 
marca teria sido copiada. O executivo diz que a Heelys depositou a patente no Brasil em 
setembro de 2001. Nos Estados Unidos, o procedimento foi feito em março de 2000. "Existem 
alguns países que são mais rápidos em conceder o certificado, o que não ocorreu ainda no 
Brasil. A patente já foi concedida em 22 países", diz o diretor comercial. A Bibi, por sua vez, 
informa que adotou todas as medidas legais cabíveis para o lançamento do produto.  
 
kicker: Desempenho positivo vai ao encontro da interatividade. Produto já conquistou os pés 
de americanos, japoneses e europeus  
 
Leia mais 
 
A questão das patentes 
Gilmara Santos 
   
A demora na concessão de patentes coloca tanto empresários brasileiros quanto investidores 
estrangeiros numa situação de muita insegurança. Enquanto em países como os da Europa ou 
Estados Unidos uma patente é concedida em no máximo seis anos, no Brasil, o empresário 
tem que esperar até nove anos para ter o registro do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI).  
 
A preferência de exclusividade da invenção é de quem fez o pedido primeiro. Mas isso não 
quer dizer, no entanto, que o pedido será aceito pelo órgão e, se a patente não for concedida, 
o seguinte pode levar vantagem.  
 
A insegurança está na comercialização dos produtos. Há casos que, mesmo sem a patente, 
empresas que fizeram o depósito em segundo lugar começam a vender o produto. Nesse caso, 
a pessoa que utiliza a patente sem autorização pode ser notificada extrajudicialmente pela que 
requereu o registro primeiro.  
 
"O empresário pode mandar uma notificação dizendo que requereu o registro primeiro e pedir 
para que pare de comercializar o produto", explica o agente de propriedade industrial 
Fernando Braune, do Daniel Advogados. Segundo ele, a notificação é importante porque 
quando a patente for concedida, a empresa que vendeu o produto sem autorização pode ser 
acionada judicialmente e a indenização vale a partir da notificação.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 
 


