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Associar imagem a atletas
conhecidos é uma das estratégias
da marca americana para
estimular a prática de esportes
longe dos gramados. Para
ganhar visibilidade diante do
consumidor brasileiro, a empresa
investe também em associações
de modalidades olímpicas.

MINERAÇÃO

BHP reajusta minério para compradores
asiáticos em 99,7%, diz Macquaire Group
A mineradora anglo-australiana, a maior do mundo, garantiu com
as siderúrgicas asiáticas um reajuste que praticamente dobra o preço
do seu minério no trimestre iniciado em 1º de abril, afirmou ontem
o Macquaire Group. Segundo um relatório da consultoria, o dado
foi levantado com fontes de siderúrgicas do Japão. Na semana passada,
o Macquaire relatou que a Vale teria conseguido um reajuste de 90%.

ALUMÍNIO

Alcoa ajuda Nasa a reduzir peso dos
tanques de combustível de foguetes
Em conjunto com a Lockheed Martin e a MT Aerospace, engenheiros
da companhia participaram da equipe que ajudou a desenvolver
a tecnologia — a primeira cúpula de tanque esférica projetada para
ser utilizada em grandes tanques de combustível líquido. Esses tanques
especialmente projetados fazem parte do sistema de lançamento e
energia de um foguete, que gera até 294 mil libras de impulso no espaço.

Ag. Vale

Aposta é no reposicionamento
do Brasil entre maiores
mercados esportivos

A Nike planeja a abertura de no-
vas lojas monomarcas em parce-
ria com a rede varejista Centauro
até 2014. Sem divulgar o número
de pontos de venda personaliza-
dos que abrirá no país, a investida
acompanha a estratégia da com-
panhia para ampliar a exposição
da marca em outros esportes.
“Não posso dizer quanto, mas o
projeto das lojas envolve investi-
mentos muito importantes”, afir-
ma o presidente Cristian Corsi.

Comuns na Europa e nos Esta-
dos Unidos, lojas próprias são
uma forma de apresentar ao con-
sumidor todo o portfólio de mar-
cas. Ação que garante acesso de
potenciais compradores a toda a
linha de produtos. O presidente
da Nike ressalta, contudo, que a
postura personalizada não afetará
a distribuição para clientes multi-
marcas. “Nosso objetivo é manter
a liderança e aumentar nosso
marketing share em relação aos
demais (concorrentes)”, diz.

A aposta é parte das perspec-
tivas da Nike para o mercado
brasileiro, tendo em vista o ca-
lendário esportivo até 2016. O
avanço do poder aquisitivo do
consumidor e, consequente-
mente, de seu poder de compra
são considerados por Corsi “fe-
nômeno distinto” em relação a
outros países emergentes.“O
Brasil é um mercado estratégico
para a Nike por ser uma econo-
mia que está crescendo e por ser
um mercado alvo em esportes.
Enxergamos o país como uma
fonte muito grande de inspira-
ção”, afirma.

O combustível para essa
“inspiração” resulta também
de fator cultural. Para o presi-
dente da Nike, a prática de es-
portes está consolidada entre
os brasileiros. A característica
seria um subsídio natural para
a expansão do mercado de itens
esportivos por aqui. “O Brasil
tem um nível de educação onde
saúde e esporte são muito ele-
vados. Os 8 milhões de consu-
midores que entram no merca-
do todo ano é de gente que já
vem preparada para estar me-
lhor (em qualidade de vida) e
vê o esporte como muito im-
portante para isso”, avalia.

De acordo com o analista de
mercado José Roberto Martins,
da consultoria Global Brands, a
visão da Nike é acompanhada
por uma mudança no perfil de
compra. “Temos percebido um
aumento de produtos com ma-
térias-primas mais elaboradas,
como o calçado com amorteci-
mento que tem um potencial
grande de desenvolvimento (de
escala de vendas)”, diz.

Jogador global
O presidente da Nike sugere que
o apelo esportivo natural coloca
o Brasil em condição de se tor-
nar uns dos principais players
mundiais em produtos do seg-
mento. Caminho que direciona
os planos de longo prazo da em-
presa para o país, cujo peso no
cenário global deve ser poten-
cializado com a realização da
Copa e das Olimpíadas. “Após
esses eventos, o Brasil vai estar
reposicionado como uma gran-
de potência esportiva”, avalia
Cristian Corsi. ■ N.S.

Henrique Manreza

Investimentos em modalidades
olímpicas, como o basquete, estão na
estratégia da Nike para o Brasil, diz o
presidente da empresa, Cristian Corsi

“O desafio maior
é estar preparado
para o dia seguinte
à Copa de 2014 e à
Olimpíada de 2016.
A infraestrutura
que ficará no Brasil
será enorme e o país
estará reposicionado
como grande
potência esportiva

Cristian Corsi,
presidente da Nike no Brasil

Lojas próprias são
estratégicas para
expor produtos

ATLETISMO

Patrocínios da Nike
fora do futebol

Fabiana Murer – campeã
mundial de salto com vara
(Doha 2010)
Maurren Maggi – campeã
olímpica do salto em distância
(Pequim 2008)
Marílson Gomes – bicampeão
da maratona de Nova York
(2006 e 2008)
Franck Caldeira – maratonista
medalha de ouro nos Jogos
Pan-Americanos Rio 2007 e
campeão da São Silvestre 2006
Jadel Gregório – campeão
no salto triplo no Pan do Rio
Keyla Costa – prata no Pan do
Rio na categoria salto triplo

A Cbat no atletismo,
a CBB no basquete
e a CBBS no futebol de
areia entraram no seleto
time de entidades esportivas
patrocinadas pela Nike. Time
que tem como capitã a CBF

BASQUETE

CONFEDERAÇÕES

Anderson Varejão – ala-pivô do
Cleveland Cavaliers, brasileiro
é umas das estrelas da NBA
Tiago Splitter – pivô do
espanhol Caja Laboral,
cotado para jogar na NBA
pelo San Antonio Spurs

Michael Steele/Getty Images

John Kuntz
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