
Quais as chances de sucesso do Nike+iPod, novo kit esportivo da Nike em parceria 
com a Apple?  
 
“O ritmo é ótimo e dá para dançar.” Palavras de um adolescente ao ouvir um disco de vinil de 
45 rotações no programa de TV American Bandstand, por volta de 1960. 
 
“O ritmo é ótimo e dá para correr.” Palavras de um praticante de jogging em referência à 
música que rodava no cassete do seu Walkman por volta de 1990. 
 
“O rimo é ótimo e dá para correr; além disso, posso também compartilhar dados importantes 
sobre os exercícios físicos que pratico.” Adepto de jogging usando um kit esportivo Nike+iPod, 
em 2006. 
 
Música, exercícios físicos, tecnologia e tudo o que é moderno e “descolado” há muito tempo 
andam juntos. Agora, duas marcas que são verdadeiros ícones, a Apple e a Nike, juntaram 
forças em um novo projeto que eleva o exercício físico e a música a um novo patamar. O kit 
esportivo Nike+iPod permite aos adeptos da corrida e da caminhada ouvir suas músicas, 
gravar, armazenar e compartilhar informações (velocidade, distância percorrida, calorias 
queimadas, entre outras) sobre suas sessões de práticas físicas  com outras pessoas. O 
sistema também “conversa” com o praticante em tempo real, fornecendo-lhe informações 
enquanto se exercita. O kit, de 29 dólares, consiste em dois dispositivos — um receptor ligado 
a um iPod Nano e um sensor instalado dentro da sola de um tênis Nike especial que transmite 
dados para o receptor sem fios. O proprietário do aparelho ganha junto um software para fazer 
o download dos dados registrados durante a corrida em um site especial,   onde as 
informações são armazenadas e monitoradas ao longo do tempo, permitindo ainda ao usuário 
compartilhá-la com seus colegas. 
 
Membros do Departamento de Marketing da Wharton dizem tratar-se de uma parceria vitoriosa 
que contribuirá em muito para a melhoria da imagem de ambas as empresas e abrirá portas 
para outras oportunidades de associação de marcas. Contudo, não há unanimidade no que diz 
respeito ao incremento de vendas de Nanos e de tênis Nike. 
 
“São duas marcas fortes que se unem”, diz Patricia Williams, professora de Marketing da 
Wharton. “Além disso, no que tange à personalidade, ambas têm muito em comum: 
conseguem entusiasmar e são modernas. Elas se complementam muito bem. A associação de 
marcas mostra ainda que cada uma delas atende a uma necessidade do mercado. É uma 
forma de integrar a Nike à cultura do iPod, e de integrar o iPod à cultura de jogging da Nike. É 
uma estratégia inteligente.” 
 
“É brilhante”, concorda Peter Fader, professor de Marketing da Wharton. “É algo que parece 
atender a uma necessidade legítima do consumidor; esse é o primeiro teste, e o mais 
importante. Trata-se de uma estratégia que usa de forma magnífica dois parceiros que são 
verdadeiros ícones. Quando achávamos que o iPod havia dado tudo o que podia dar, e que as 
vendas começariam a despencar, a Apple injeta novo vigor ao produto e mescla o status dos 
produtos com a marca ‘iPod’ ao tecido da cultura americana.” 
 
Barbara Kahn, professor de Marketing da Wharton, observa que a Nike e a Apple já colheram 
alguns frutos de seu esforço conjunto. Walt Mossberg, influente colunista de tecnologia do Wall 
Street Journal, e outros jornalistas do setor, publicaram avaliações elogiosas sobre o kit. “O 
objetivo da parceria de marcas consiste em associar duas marcas de forma positiva, fundir 
dois públicos, gerar consciência de marca, chamar a atenção da mídia e ganhar notoriedade — 
portanto, podemos dizer que a estratégia deu certo.” 
 
Americus Reed, outro professor de Marketing da Wharton, acredita que a colaboração entre a 
Apple e a Nike atenda a três objetivos fundamentais. O primeiro deles consiste em enviar um 
“sinal” mercado consumidor: nossas empresas sabem inovar. A exemplo de seu colega da 
Wharton, Reed destaca que o iPod acha-se “intimamente ligado” ao tecido da cultura pop, 
dominando um percentual surpreendente de 80% do mercado de MP3 — um predomínio que a 
Apple gostaria muito de preservar.  



 
Possíveis adversários letais do iPod produzidos pela Samsung e Sony “fracassaram 
terrivelmente”, diz Reed, e a nova família de hardware e software de música da Microsoft, que 
será comercializada com o nome de “Zune”, conforme anunciado em 21 de julho, ainda terá de 
ser testada contra os concorrentes iPod e iTunes. A Nike, por sua vez, há tempos domina seu 
segmento. Tanto a NIke quanto a Apple deverão se beneficiar da “aura” criada pela associação 
de marcas, diz Reed. 
 
Os outros dois objetivos da associação de marcas são, naturalmente, vender mais Nanos e 
Nikes. Pesquisas mostram que há de fato oportunidades para isso. De acordo com Reed, cerca 
de 50% das pessoas que se identificam como praticantes de corrida também possuem um 
Nano, e um terço dos joggers que utilizam tênis Nike ouvem musicam enquanto se exercitam. 
Reed, porém, não está plenamente convencido de que as duas empresas venderão mais 
produtos em decorrência da colaboração firmada. 
 
“O Nano é um item pequeno da família iPod”, diz, “e como o iPod está sempre inovando, nada 
indica que as pessoas adquirirão o Nano só por causa do kit esportivo. Vale notar que o kit só 
pode ser utilizado com o Nano, o que talvez não tenha sido uma boa idéia; além disso, o 
sensor e o receptor conversam apenas entre si. Se um deles ‘pifar’, o usuário terá de comprar 
um kit esportivo totalmente novo.” 
 
Corredores sérios x “esportistas da moda” 
Tampouco a Nike deverá vender mais tênis, diz Reed. Ele observa que uma pesquisa feita por 
estudantes de MBA na disciplina de análise de clientes, na Wharton, constatou que a Nike não 
é a marca preferida de corredores “sérios”, que preferem a New Balance e a Mizuno. “Portanto, 
esses esportistas não deverão comprar tênis da Nike de olho no kit esportivo”, conclui Reed. 
Ele salienta também que a tecnologia do kit não é nova: pedômetros e sensores acham-se 
disponíveis no mercado já há algum tempo. “O artifício neste caso é que até então, antes da 
Apple e da Nike, ninguém havia utilizado um produto de MP3 para colher dados diretamente do 
calçado e transmiti-los para o usuário.” 
 
Reed acrescenta que indivíduos que correm mais informalmente — para quem correr é 
sobretudo uma forma de mostrar que está na moda, e não de se exercitar de verdade — 
provavelmente não comprarão o kit. Esses “esportistas da moda”, um segmento descoberto 
durante uma pesquisa feita pelos alunos de Reed, gostam dos calçados esportivos por seu 
estilo “descolado”. “Contudo, gostam de exibir seu apuro estético em público e, infelizmente,   
o kit Nike+iPod fica dentro do tênis, o que não lhe permite ser facilmente visualizado”, observa 
Reed. “Portanto, é o mesmo que possuir um iPod comum e um tênis Nike sem nada de 
especial.” 
 
Fader, porém, diz que os esportistas que privilegiam a moda deverão comprar assim mesmo o 
kit esportivo em grandes quantidades. Embora Reed esteja certo em destacar que o sensor 
fica invisível dentro do calçado, mesmo assim o usuário pode se gabar do fato de que está 
usando um kit esportivo Nike+iPod. Além disso, diz Fader, talvez nem a Nike nem a Apple 
estejam em busca de esportistas sérios para seu rol de clientes, porque sabem que os atletas 
sérios já têm acesso a produtos eletrônicos capazes de registrar suas corridas — como as 
batidas do coração, o que, vale notar, o kit da Nike+iPod não mede. Diz Fader: “Esse kit 
esportivo atende aos interesses de pessoas que gostam de estar na moda.” 
 
De sua parte, Williams diz que o kit pode ser atraente para corredores informais que desejam 
um meio fácil de passar para uma prática mais séria. Seja como for, diz ela, o projeto de 
associação de marcas não prejudica a Nike, e pode acabar ajudando a Apple mais do que a 
Nike. “A iniciativa pode aumentar a ligação que o consumidor tem com a família iPod e tornar 
a marca mais significativa para essa área da sua vida. No momento em que passam a usar o 
kit, unem-se à comunidade dos indivíduos que correm, compartilhando dados e desafiando 
pessoas a quem nem sequer conhecem; com isso, aprofundam também seus laços com a 
marca Apple.” 
 



Com relação ao que diz Reed sobre a preferência das pessoas que correm por outras marcas, 
Lisa Bolton, professora de Marketing da Wharton, observa que o mercado de joggers sérios é 
muito pequeno em comparação com   o mercado geral de consumidores que utilizam vestuário 
esportivo — um setor em que a Nike poderá, de fato, vender bem. 
 
“Um produto como o Nike Plus poderia aumentar o fascínio que a Nike exerce sobre esse 
público, contribuindo assim para a homogeneidade de todos os produtos da marca”, diz Bolton. 
“Em outras palavras, mesmo que a Nike não venda muitos calçados Nike Plus para o público 
sério, poderá vendê-los aos corredores informais. A simples presença do Nike Plus na linha de 
produtos da empresa pode chamar a atenção das pessoas para outros produtos da empresa. É 
aí que a Nike provavelmente terá mais lucro.” 
 
Preços salgados 
Bolton acrescenta que o kit esportivo pode funcionar a favor da Nike de outra maneira: 
ajudando a convencer o consumidor de que vale a pena pagar preços mais elevados por todos 
os produtos da Nike, e não apenas pelos calçados, mas também por acessórios como as 
camisetas regata da Nike Plus. Essas camisetas são vendidas por 60 dólares, enquanto as de 
outras marcas custam entre 30 e 50 dólares. Bolton indaga se o consumidor considera corretas 
tais diferenças e se ele acha isso justo quando adquire um produto da NIke. 
 
“Minha pesquisa pessoal indica que quando o cliente tem consciência dos preços cobrados, cai 
a percepção de lucro e melhora a percepção de preço justo”, diz Bolton. “Há custos, porém, 
que não são considerados justos — por exemplo, custos promocionais ou incorridos com a 
mão-de-obra do terceiro mundo, embora estes não costumem aparecer espontaneamente 
perante o consumidor. O ‘custo mais justo’ é o custo dos bens vendidos e atrelados à 
qualidade, portanto cabe a Nike convencer as pessoas de que os custos e a qualidade dos seus 
produtos são suficientemente altos para justificar o preço. Por enquanto, parece que tem dado 
certo. Um produto como o Nike Plus pode ajudar toda a linha de produtos ao convencer as 
pessoas de que a Nike investe muito para ser tecnologicamente superior.” 
 
De modo geral, Williams acredita que a introdução do kit esportivo deve assinalar o início de 
uma correria por parte da Apple em um novo território. “O interessante em relação ao 
fenômeno de tocadores MP3 é que o consumidor pode utilizá-los em toda parte como 
complemento de praticamente qualquer atividade”, diz. “A questão é saber de que modo a 
Apple poderá alavancar a posição do iPod e integrar-se ainda mais a outros tipos de atividades 
em vez de ser apenas um item acessório delas. Não sei que atividades seriam essas, mas a 
oportunidade existe.” 
 
Acreditando no boca-a-boca 
Um funcionário do setor de marketing da Nike disse que a empresa não gastará dinheiro com a 
publicidade tradicional para gerar interesse pelo kit esportivo e que irá, isto sim, confiar no 
marketing do boca-a-boca. 
 
“Isso é ruim”, diz Reed. “A indisposição dos praticantes sérios de corrida em relação ao 
produto poderá gerar um boca-a-boca negativo impossível de vencer pelo recurso a um 
imaginário ‘descolado’, à música do momento e outros efeitos positivos que possivelmente 
decorreriam de uma campanha tradicional. O boca-a-boca geralmente é bom quando as 
pessoas têm coisas boas a dizer. Contudo, a maior parte dos praticantes sérios de jogging 
continuarão a espalhar seu descontentamento em relação aos calçados da Nike, mesmo que 
venham equipados com um kit esportivo.” 
 
Outra razão pela qual a falta de publicidade tradicional pode prejudicar a tentativa da Nike de 
vender mais calçados decorre do fato de que os esportistas da moda “precisam de reforço 
constante de imaginário e de estratégias de marketing ‘moderninhas’ para que continuem 
incentivados a comprar”, diz Reed. Essa falta de suporte parece inconsistente com a estratégia 
típica da Nike em relação ao lançamento de novos produtos, o que envolve uma publicidade 
intensa e suporte de marketing adequado”. 
 



Reed acredita que, mesmo assim, é possível que a decisão de abrir mão da publicidade 
tradicional talvez reflita o fato de que o objetivo principal da empresa consista em enviar um 
“sinal” aos consumidores, e não vender mais calçados. “A tecnologia provavelmente não custa 
muito, portanto o preço de 29 dólares deve dar a Nike uma margem sólida de lucro”, diz Reed. 
“A venda do kit deve ser encarada como a cereja do bolo.” 
 
Com relação a Apple, em que medida seus funcionários apóiam o kit? Reed visitou uma loja da 
Apple em um bairro da Filadélfia poucos dias depois do lançamento do produto, em meados de 
julho, e não ficou impressionado. “Os vendedores não pareciam entusiasmados com o produto 
e não pareciam muito a par dos seus recursos”, disse. 
 
Contudo, campanhas publicitárias tradicionais e vendedores apáticos talvez não signifiquem 
muito quando empresas bem conhecidas como a Apple ou a Nike recorrem à mídia livre para 
divulgar um produto novo. Além do comentário elogioso de Mossberg no Wall Street Journal, 
artigos favoráveis sobre o kit esportivo já começam a aparecer no USA Today, PC Magazine e 
Time.com. Outras publicações já trouxeram também relatos gerais sobre o produto. 
 
“Este artigo da Knowledge@Wharton é exatamente o tipo de coisa que a Apple e a Nike 
desejam”, diz Fader. “O fato de existir um artigo como este é sinal de que essa joint venture 
conseguiu captar a atenção dos leitores mais do que muitas outras parcerias existentes por 
aí.” 
 
Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 10 ago. 2006. 


