
Sustentável, sim, mas sem muito alarde 
Ricardo Lacerda   

Segundo a Business Week, a Nike está “ficando verde” silenciosamente. Ao contrário do que se 
imagina, bater na tecla da sustentabilidade pode afastar consumidores - na cabeça deles, o 
que importa mesmo é design e performance. 

Enquanto gigantes como Wal-Mart e General Electric - para citar apenas dois exemplos - 
direcionam grandes fatias de seus orçamentos para divulgar práticas ambientalmente corretas, 
a maior marca de artigos esportivos do mundo opta por uma estratégia bastante incomum. Na 
semana passada, a revista norte-americana Business Week trouxe à tona em seu portal o caso 
da Nike. Assim como as multinacionais citadas, a empresa está investindo, sim, em práticas 
sustentáveis. O curioso, porém, é que ela não pretende lucrar mais com isto - ao menos por 
enquanto.  

O texto, intitulado "Nike Quietly Goes Green", na tradução literal "Nike fica verde 
silenciosamente", explica que a empresa passou por uma experiência que se revelou 
fracassada em 2005. À época, lançou o Nike Considered, um tênis ecologicamente correto, 
feito a partir de produtos naturais e por meio de processos menos danosos ao meio ambiente. 
"O problema maior ficou por conta do design, que detratou a imagem high-tech da Nike", 
afirma a matéria. Na verdade, quem compra artigos da Nike "não se preocupa muito em ser 
eco-chique", diz o texto. Mesmo assim, a empresa não deixou de investir em sustentabilidade, 
apenas deixou de fazer marketing em cima disto. 

Um tênis lançado há pouco exemplifica perfeitamente o caso. Segundo a Business Week, o 
solado do novo Air Jordan é feito com os restos de tênis velhos da marca. "Mesmo assim, o 
produto não está sendo vendido como um tênis ‘eco-amigo': isso pode não ser bom para os 
negócios", afirma a reportagem. 

Fica no ar uma pergunta: quando conseguir encaixar sustentabilidade com design moderno e 
alta performance, será que a Nike não vai fazer publicidade em cima disto? 

Veja a matéria original: 
http://www.businessweek.com/magazine/content/09_25/b4136056155092.htm?chan=top+ne
ws_top+news+index+-+temp_companies 
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