
Nike aperta o passo para ampliar vendas     
 
O designer e principal executivo da Nike, Mark Parker, apresentou-se, há dois anos, a Steve 
Jobs, da Apple, com uma idéia: sincronizar um tênis de corrida com um iPod. A conversa deu 
origem ao Nike Plus, um chip instalado na sola dos tênis de forma que o corredor monitora 
com seu iPod a distância percorrida e as calorias que queima. "Considero-me um campeão do 
design", diz Parker, autor do primeiro modelo do Nike Plus que foi lançado no mercado em 
julho do ano passado. O Nike Plus é uma das inovações com a qual a companhia conta para 
aumentar as vendas, enquanto tenta fazer frente às concorrentes Adidas e Under Armour.  
 
O objetivo da Nike é fazer com que 15% dos 100 milhões dos esportistas que praticam corrida 
do mundo usem o Nike Plus. Até o final do ano, a maior parte de seus tênis de corrida deverão 
ter adaptado o dispositivo, um sensor sem fio localizado na sola conectado ao aparelho iPod. 
As vendas do Nike Plus superaram as projeções da companhia, mas a Nike não quis entrar em 
detalhes. 
 
Paralelamente ao Nike Plus, Mark Parker reorganizou as equipes para vender em toda as 
categorias esportivas, como a de ginástica para mulheres, em lugar de se concentrar em um 
tipo de produto, como camisetas. Os analistas afirmam que a Nike, a maior fabricante de 
calçados esportivos do mundo, pode informar hoje um aumento de 1,9% dos seus lucros do 
terceiro trimestre, devido ao vigor de produtos como o Air Force 25, a edição do 25 aniversário 
do Air Force 1, o tênis que mais vende no setor.  
 
A previsão é de que as vendas subam 8,7%, de acordo com a estimativa média de nove 
analistas ouvidos pela Bloomberg. "Os investidores estão se sentindo cada vez mais satisfeitos 
com sua administração. Wall Street pagará pelo desempenho", afirma Richard Moroney da 
Horizon Investment Services, acionista da Nike. 
 
Parker, que assumiu o cargo de CEO em janeiro de 2006, está promovendo novos produtos, 
como uniformes de basquete mais ajustados ao corpo. 
 
Em janeiro de 2006, a Nike apresentou o Air Max 360, de US$ 160, tênis cuja criação ele 
orientou. O calçado tem um amortecedor em todo o comprimento da sola sem 
espuma.Segundo o novo método de comercialização de Parker, as equipes tratam de seis 
categorias principais: calçados de corrida, futebol, basquete, treinamento masculino, ginástica 
feminina, e cultura esportiva, que a companhia define mais como produtos esportivos para o 
lazer do que para desempenho esportivo propriamente dito.  
 
A mudança ocorreu quando a Nike perdeu uma parcela do mercado para a Under Armour, 
sediada em Baltimore, que vende roupa especial de malha que absorve o suor para 
desportistas. A Under Armour ganhou terreno concentrando-se nos jogadores juvenis de 
futebol americano do colegial durante todo o ano, enquanto a Nike os cortejava somente na 
temporada esportiva, antes de passar a cortejar os jogadores de baseball, segundo informou o 
presidente da marca da Nike, Charlie Denson. 
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