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Um entusiasta confesso pelo Japão, Mark Parker está dando continuidade a uma tradição 
corporativa na sede da Nike, a maior companhia de artigos esportivos do mundo e pioneira no 
"branding". 
 
Phil Knight, co-fundador da empresa, transformou seu escritório em um santuário zen de 
simplicidade raramente visitado, e instalou um jardim japonês na sede da companhia em 
Portland, Oregon. 
 
Parker, 51, tem um escritório que remete a uma outra estética japonesa. Sua mesa tem um 
tampo de vidro com uma coleção de miniaturas de modelos de calçados esportivos, insígnias e 
me-morabilia da Nike. As estantes abrigam brinquedos que incluem uma esmerada linha de 
robôs de aparência japonesa, com esculturas mecânicas e estranhas transformações de 
borracha dos calçados da Nike. 
 
"Eu mantenho tudo isso no escritório porque minha esposa não deixa que eles fiquem em 
casa", diz ele, sugerindo um amor obsessivo por colecionar coisas interessantes. 
 
Afinal de contas, Parker é um homem que fez sua carreira em meio a coisas interessantes. Ele 
entrou para a Nike em 1979 como projetista de calçados, tendo um papel de liderança no 
desenvolvimento do design da Nike e sua tecnologia, incluindo a instalação de seu primeiro 
laboratório voltado aos esportes. Como diretor-presidente, ele ainda gosta de aparecer de vez 
em quando para avaliar novos produtos, às vezes apresentando sugestões. "Mark é obstinado 
por produtos", diz Mario LaFortune, o cientista que comanda o laboratório de pesquisas da 
Nike. 
 
A ascensão de Parker ao cargo de diretor-presidente em janeiro do ano passado, de uma 
posição de diretor-adjunto da marca Nike, ocorreu depois de um breve e insatisfatório período 
em que a companhia esteve sob o comando de Bill Perez, que entrou para a Nike vindo da S.C. 
Johnson, uma companhia americana de produtos domésticos. Perez deu sinais na época de 
que estava se desentendendo com Knight, que manteve o cargo de presidente do conselho de 
administração. 
 
Agora, Knight mudou-se do velho escritório no edifício John McEnroe, que ele ocupou durante 
os 13 meses em que Perez comandou a companhia. Seu novo escritório no edifício Mia Hamm 
da sede da Nike (que se parece com um campus universitário) está bem longe, do outro lado 
do jardim japonês, perto de um lago e um campo de futebol. 
 
A mudança simbólica, diz Parker, foi decisão de Knight. "Trabalho com ele há muitos e muitos 
anos e o que gosto no nosso relacionamento é que ele sempre me dá uma liberdade enorme 
em minhas atribuições." 
 
Ao longo do último ano, a equipe de Parker vem reorganizando a maneira como a Nike é 
administrada, afastando a marca da estrutura anterior de submarcas e baseada nos produtos, 
para organizá-la em suas categorias "focadas no cliente", como atletismo, basquete e fitness 
para mulheres. Ele afirma que essas medidas alinham a companhia às mudanças forjadas pela 
revolução digital, ao ajudá-la a desenvolver comunidades de interesses compartilhados. 
 
A reorganização destacou o duradouro relacionamento de Parker com Charlie Denson, com 
quem ele anteriormente dividiu o cargo de presidente de marca da Nike. Ambos entraram na 
companhia mais ou menos à mesma época, com Denson subindo na hierarquia com seu 
trabalho na equipe de vendas. 
 
"Nosso relacionamento é incrivelmente saudável", diz Parker. "Nós cutucamos um ao outro o 
tempo inteiro, nós discutimos; é uma parte do processo." 
 



Enquanto Denson tem a segurança tranqüila de um vendedor, o estilo de Parker sugere um 
professor de física retraído mas amigável. Ele até pára um momento para explicar um livro de 
negócios que discorre sobre o papel da física newtoniana e da teoria do caos nas empresas. 
 
"Somos na verdade muito orgulhosos do fato de que há uma sinergia entre nós, e ela tem uma 
grande influência sobre o resto da companhia...As pessoas nos viam na situação de 
presidentes adjuntos: elas nos viam trabalhando juntos e percebiam como nos 
complementávamos. E isso meio que inspirou o mesmo tipo de trabalho em equipe." A Nike, 
afirma ele, prospera com essa combinação de tipos criativos e tipos sistemáticos. "Há pessoas 
inteligentes de direita e pessoas inteligentes de esquerda, e há uma força nessa mistura de 
pessoas que nos possibilita fazer coisas interessantes." 
 
Com seu campus suburbano e seu fundador andando pelos corredores, a sede mundial da Nike 
poderia muito bem se tornar um lugar perigosamente introvertido — uma ameaça potencial à 
capacidade da empresa de permanecer em contato com seus clientes e buscar a inovação. 
 
"Eu acredito que existe um risco disso acontecer", diz Parker, que moldou pessoalmente os 
processos de inovação da Nike. Desde a criação do primeiro laboratório de pesquisas e 
desenvolvimento, ele também estabeleceu Um grupo para se dedicar à busca da inovação no 
longo prazo, o Explore. 
 
"Eu criei o Explore porque achava que a inovação da Nike estava se tornando muito insular", 
diz ele, descrevendo o grupo como em busca de possibilidades de inovações "profundas" junto 
com acadêmicos, inventores e outras companhias. "Todo mundo aqui pode oferecer X, mas se 
conseguirmos acesso aos talentos que existem no lado de fora, teremos X ao cubo." 
 
O Explore, observa ele, foi o principal responsável pela cooperação com Steve Jobs e a Apple 
que levou ao lançamento, no ano passado, do programa Nike Plus. Ele permite aos calçados da 
Nike enviar dados (sobre a distância percorrida por um corredor e o tempo, por exemplo) para 
o iPod do usuário, e esses dados então podem ser baixados para um PC. A grande demanda 
pelo produto - e a criação de uma comunidade online - foi um fato significativo a convencer 
Parker e Denson a partir para a reorganização da administração da Nike em categorias de 
clientes. 
 
"Pegando o que de melhor a Nike pode produzir e o que de melhor a Apple pode produzir, para 
fazer algo que nenhuma das duas poderia fazer sozinha, é uma coisa que para mim representa 
o futuro", diz ele. 
 
Como diretor-presidente, ele tenta pessoalmente descobrir o que existe do lado de fora da 
companhia, para ficar em contato com o mundo exterior. Quando viaja a negócios, ele tenta 
ficar distante da companhia para visitar "artistas, grafiteiros e proprietários de pequenas 
lojas", que ele vê como "as pessoas que influen¬ciam as pessoas influentes" na cultura 
popular. 
 
E seu maior desafio é atender as oportunidades com recursos, algo que ele compara com uma 
equação matemática enorme e complexa, misturada com a arte de administrar a química 
humana. 
 
Se tudo isso funcionar, o resultado final deverá ser mais modelos em miniatura de coisas 
curiosas a serem acrescentados à coleção que repousa em sua mesa. "No final das contas, um 
consumidor aprova uma companhia quando compra um de seus produtos", diz ele. "Portanto, 
eu acho que você poderia chamar o produto de resultado final." 
 
Quando o diretor-presidente da Nike brinca que muitos dos principais membros da cúpula 
administrativa da empresa são "ex-atletas tentando desesperadamente se manter em forma", 
ele se inclui no bolo. 
 
Quando estudante na Penn State University, Mike Parker foi membro das equipes de corrida de 
trilhas e "cross-country", e normalmente corria até 30 quilômetros por dia. 



 
Isso o levou ao primeiro emprego na Nike em 1979, e também a conhecer sua esposa, Kathy 
Mills, que corria para a Penn State e quebrou o recorde mun¬dial dos 5.000 metros femininos 
em 1978. 
 
Parker diz que a idade e outras contusões agora significam que ele normalmente restringe 
suas práticas esportivas ao ciclismo — uma bicicleta preta está sempre em um canto de seu 
escritório, pronta para ser usada na trilha que percorre o campus da Nike em Beaverton, um 
subúrbio de Portland. Suas outras instalações incluem dois ginásios de esportes, uma parede 
para escaladas e uma piscina. 
 
O antecessor de vida curta de Parker, Bill Perez, hoje diretor-presidente da Wrigley, também 
era um corredor ativo, tendo participado de várias maratonas. 
 
A Nike foi fundada de maneira célebre em 1972, a partir do relacionamento entre Bill 
Bowerman, o técnico da equipe de corrida da Universidade do Oregon, que queria fazer 
calçados melhores, e Phil Knight, um de seus corredores. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 mar. 2007. Tendências & Consumo, p. B4. 


