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Quem nunca imaginou partici-
par de uma corrida que é dispu-
tada quase que simultaneamente 
por mais de 1 milhão de pessoas 
do mundo inteiro terá a oportu-
nidade de fazê-lo no dia 31 de 
agosto. Realizada nos últimos três 
anos nas cidades de São Paulo, 
Lima (Peru), Caracas (Venezue-
la), Bogotá (Colômbia), Cidade do 
México (México), Santiago (Chi-
le), Buenos Aires (Argentina), 
Guaiaquil (Equador) e Montevi-
déu (Uruguai), a prova Nike 10K 
passa a ser denominada Nike+ 
Human Race 10K e acontece em 
25 cidades distribuídas em quatro 
continentes (ver quadro).

Segundo David Grinberg, 
gerente de comunicação da Nike 
do Brasil, a idéia de conectar 
corredores de diferentes cida-
des surgiu em 2005 e até agora 
continua sendo um sucesso. 
“Realizamos a Nike 10K nos 
últimos três anos pela América 
Latina, e o resultado foi altamen-
te positivo. Tanto que decidimos 
ampliar este evento, globalizan-
do-o”, afirma o executivo.

No Brasil, São Paulo recebe 
novamente a prova. O percurso 
de 10 quilômetros — que sofreu 
algumas alterações em relação 
às edições anteriores — liga a 
Universidade de São Paulo (USP) 
no bairro do Butantã, zona oeste, 
ao Parque Villa-Lobos. A largada 
será dada às 8h. Durante o trajeto, 
haverá muita música e atrações 
para o público e os participantes. 
Os cantores Seu Jorge e Wilson 
Sideral comandarão a festa pós-
corrida. Para esta edição, o nú-
mero de participantes esperados 
em São Paulo é o mesmo do ano 
passado, 25 mil, superando 22 mil 
e 20 mil das edições anteriores.

“Teremos diversas ações 
acontecendo nos períodos an-
tes, durante e depois da prova. 
Desde julho estamos oferecendo 
treinos gratuitos na USP em par-
ceria com a assessoria esportiva 
4Any1”, conta Grinberg, que tam-
bém explica a escolha da capital 
paulista como sede e a ausência 
de cidades no continente afri-
cano. “Selecionamos as cidades 
de acordo com a infra-estrutura 
oferecida para acomodar uma 
grande quantidade de atletas e 
para proporcionar a melhor expe-
riência de corrida possível.” 

A F/Nazca S&S, agência que 
atende a Nike no País, é respon-
sável pela divulgação da prova e 
criou uma campanha que con-
templa ações online, relógios de 
rua, anúncios impressos e peças 
dentro da USP. A Corpore, assim 
como nos anos anteriores, é a 
organizadora do evento, e a Nike 
está aberta a negociações para 
anúncios e ativações vindas de 
outras empresas. 
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Corrida Nike 10K passa a ser global
Inscrições

Como “padrinho” do grupo 
de jovens apoiados pela Nike e 
considerados os mais rápidos 
da Human Race, a multina-
cional convidou o medalhista 
olímpico Vanderlei Cordeiro 
de Lima. A prova não conta 
com premiações milionárias, 
mas com brindes e produtos da 
Nike. A estimativa é que mais 
de 1 milhão de pessoas parti-
cipem da Nike+ Human Race 
ao redor do mundo. Os atletas 
podem se inscrever pelo site 
www.nikeplus.com.

Ao efetuar a inscrição, o atleta 
escolhe entre ajudar a Livestrong 
(Fundação Lance Armstrong), 
ONG que luta contra o câncer, 
ou a colaborar com os jovens 
refugiados do mundo através 
da Nine Million — agência das 
Nações Unidas que tem como ob-
jetivo dar oportunidade a milhões 
de crianças através do esporte e 
educação —, já que 10% do valor 
arrecadado será doado às entida-
des. “Corra pela causa, corra pelo 
mundo. Esteja onde estiver” é a 
mensagem que divulga a Nike+ 
Human Race 10K.

André Lucena
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