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A volta do
cachorrinho
da Cofap

A união do
passado com
o futuro

Restaurante-clube
de Paris é lugar para
ver e ser visto
Aberto há apenas quatro meses,
o Arc Paris Restaurant-Bar &
Club já se tornou referência en-
tre chiques, famosos e belos da
capital francesa. No restauran-
te, o chef Antony Germani presi-
de os menus. Com vista para o
Arco do Triunfo, o Arc ocupa as
antigas instalações do Étoile
Nightclub, mas foi completa-
mente redesenhado pela Pros-
pect Design, que usou cores só-
brias e madeira na decoração.
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Nike na vanguarda do marketing online
Companhia criou uma comunidade na internet que, além de vender, serve de inspiração para o desenvolvimento de novos produtos

Mídia & Marketing

COMUNIDADE NIKE+
Marili Ribeiro

A internet ainda é um terreno
pouco explorado pelos profissio-
nais de marketing no Brasil, ape-
sar da indicação constante de
crescimento das verbas globais
investidas nesse canal por anun-
ciantes. Fora daqui, no entanto,
começa a ser escrita a história
dos melhores casos de comuni-
cação online. Um deles, não há
dúvidas, pertence ao portfólio
da Nike.

A experiência, iniciada em
2006 – um tempo razoavelmen-
te longo quando se trata de inter-
net –, tem as digitais do vice-pre-
sidente digital da companhia,
Stefan Olander, que chega nesta
semana ao Brasil, país eleito co-
mo prioritário para a marca mun-
dialmente. “Temos grandes pla-
nos para o País até a Copa do
Mundo de 2014 e os Jogos Olím-
picos de 2016”, disse ao Estado
por e-mail.

Como quase tudo na área de
marketing da Nike, a ação batiza-
da de Nike+ virou referência pa-
ra o mercado publicitário. En-
frentando acirrada concorrên-
cia em todos os seus mercados, a
Nike ousou lançar um tênis para
corrida com um sensor de veloci-
dade que, acoplado ao iPod, cole-
tava informações sobre a perfor-
mance do exercício. Depois, os
dados podiam ser transmitidos e
comparados no site criado espe-
cificamente para isso.

Essa inovação deu margem à
formação de uma comunidade
virtual (www.nikeplus.com), on-
de os praticantes de corrida tro-
cam informações. Hoje o site
conta com 1,5 milhão de partici-
pantes em 160 países. O Nike-
plus funciona também como ca-
nal de vendas, onde a empresa
busca inspiração para se aprimo-
rar e lançar produtos.

“O projeto da Nike é simbóli-
co da nova era da comunicação
porque demonstra o tipo de rela-
cionamento que as marcas têm
de estabelecer com seus clien-
tes”, diz Abel Reis, presidente da
agência digital Click. “Eles con-

seguiram juntar num produto a
tecnologia, a comunicação onli-
ne e ainda valores que são rele-
vantes para os usuários de seus
produtos. Fizeram a ligação en-

tre um calçado e a dimensão que
este pode assumir na vida das
pessoas, o que torna esse um ca-
so louvável. É a nova forma de se
criar campanhas, que é bem
mais complexa do que antes da
existência da internet e das possi-
bilidades de conexão que se
abrem com ela.”

Exposição. Essa experiência e
seus desdobramentos nos últi-
mos quatro anos serão tema de
exposição e debate na próxima
quarta-feira, em São Paulo, no
evento ProXXima, dedicado à co-
municação digital. Há, no Brasil,
34 mil membros da comunidade
virtual Nikeplus, como conta

Pyr Marcondes, diretor do ProX-
Xima. “Mas o site deles já conta-
biliza mais de 20 milhões de aces-
sos ao ano. Do meu ponto de vis-
ta, é o caso de marketing online
que começa a escrever a história
do meio digital. Outros com a
mesma vitalidade já começam a
ser desenhados”, avalia Marcon-
des. Entre os profissionais de
marketing, há consenso de que
não há vida para uma campanha
publicitária se ela não tiver um
espaço na internet.

A comunidade virtual Nike-
plus é considerada por Olander
“não só um canal para entender-
mos as necessidades dos usuá-
rios, mas a melhor ferramenta

para atingirmos esse objetivo e,
assim, desenvolvermos produ-
tos para eles”, disse ao Estado.
“O último que lançamos foi a
Nike+ SportBand, que é uma pul-
seira que funciona tão bem quan-
to o iPod na função de conectar o
clube de corredores, substituir o
relógio e ainda informar sobre a
distância percorrida e as calorias
que foram consumidas. Foi de-
senvolvida a partir de pedidos
dos usuários do site.”

A Nike não é uma indústria de
calçados. Mesmo vendendo
mais de 300 milhões de tênis por
ano, é uma empresa de marke-
ting. Nenhum desses pares,
aliás, é fabricado em seus domí-
nios. Quase todos são produzi-
dos na China. Seus executivos
concentram forças em bolar ma-
neiras de seduzir consumidores
e multiplicar o interesse pelo
que oferecem. Há sacadas me-
moráveis, como o inconfundível
desenho da logo, pelo qual paga-
ram US$ 35 e que hoje vale U$ 13
bilhões.

Desafio. A iniciativa de apostar
na internet, num momento em
que outras empresas preferiram
esperar para ver como tratar es-
se universo, foi um movimento
corajoso. No site Nikeplus, a
companhia se expõe, pois fica on-
line com consumidores e suas
opiniões e críticas.

“No começo, o maior desafio
foi convencer os corredores de
que a tecnologia poderia ajudá-
los a melhorar seus resultados e
não era apenas diversão”, conta
Olander. “A nossa atual estraté-
gia é dirigida à descoberta de ca-
minhos nas redes sociais para a
nossa comunicação.”

O marketing é área nevrálgica
da empresa, mas Olander não re-
vela quanto é gasto para mantê-
lo afiado. Analistas dizem que a
Nike gasta em torno de 12% do
seu faturamento em propagan-
da, o que representa cerca de
US$ 2 bilhões por ano. No Brasil,
a Nike patrocina a Seleção Brasi-
leira, o Corinthians, além de vá-
rios atletas importantes.

STEFAN OLANDER
VICE-PRESIDENTE DA NIKE
“Certamente recomendo o uso
da internet e das ferramentas
digitais para conectar pessoas
a produtos e marcas. Acredito
que elas são, atualmente, o
melhor canal para se
compreender o cliente”

Em 1773, a Condessa de Home,
também conhecida como “Rai-
nha do Inferno”, encomendou
ao arquiteto James Wyatt a
construção de uma mansão
com vista para a Portman Squa-
re, em Londres. A obra deveria
ser projetada exclusivamente
para a diversão e o entreteni-
mento. Depois que Wyatt foi
afastado do empreendimento,
seu rival, Robert Adam, foi no-
meado para a função, e a Home
House, como ficou conhecida,
foi finalmente concluída no ano
de 1776.

Mais de dois séculos depois,
ela foi parar nas mãos da arquite-
ta iraquiana baseada na capital
inglesa Zaha Hadid, cujos proje-

tos são conhecidos pelas formas
ousadas. Atualmente, a Home
House funciona como um clube
em que se destacam o luxo, os
serviços diferenciados e a priva-

cidade.
Zara Hadid deu ao lugar seu

característico estilo fluido. Na
área da recepção, criou um bar
que se destaca pelo aspecto futu-

rista, por seus detalhes metáli-
cos e pela sensação de movimen-
to que passa aos frequentadores.
Acima de tudo, no entanto, o es-
paço projetado por ela convida

os hóspedes a se sentar e provar
os coquetéis exclusivos ofereci-
dos ali, como o Home House,
uma mistura de vodca polonesa,
uvas brancas frescas, menta e li-
mão. O bar ainda oferece aos
clientes uma ampla variedade de
petiscos orientais, como o te-
riyaki de filé, o tataki de salmão e
o tempurá servido em casca de
caranguejo com gengibre fresco
e alho.

Nas outras dependências do
clube, a arquiteta iraquiana pro-
jetou uma sala de reuniões, um
salão de ginástica e um spa. To-
dos os espaços foram montados
com o que existe de mais moder-
no em termos de equipamentos
e tecnologia.

Nos 20 quartos destinados
aos hóspedes, a luxuosa decora-
ção remete ao século XVIII. O
destaque fica por conta das 120
torneiras datadas da Era Eduar-
diana. Grande parte dos objetos
foi garimpada em antiquários da
cidade.

● Origem

A ação foi desenvolvida em
2006 para vender o tênis Nike
Air Zoom Moire, cujo sensor de
velocidade, acoplado ao iPod,
coleta informações sobre a per-
formance da corrida.

● Calorias

Em 2009, foi criada a Nike +
Sportband, uma pulseira que
possibilita aos corredores acom-
panhar as calorias queimadas
durante a corrida.

● Música

Mais tarde, o projeto deu origem
à Nike Sport Music. Trata-se
de uma coleção musical
disponível na loja virtual iTunes.
Uma das músicas preferidas
dos corredores é “Eye of The
Tiger”, trilha sonora do filme
Rocky 3.

ANDY MANIS/BRANDWORKS UNIVERSITY

● Referência
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Desenho. Filmes trazem versão digital do ‘Cofapinho’

Ação é sucesso
na internet

As luzes de cinema inibiram os
cachorrinhos e todo o treino pa-
ra que eles assumissem a perfor-
mance de garotos-propaganda
da marca de amortecedores Co-
fap foi por água abaixo. Mas isso
aconteceu em 1990, quando os
publicitários Washington Olivet-

to e Ruy Lindenberg criaram a pri-
meira campanha para a marca.

Para evitar problemas desta
vez, os novos protagonistas dos
comerciais que a agência W/ pre-
para para a indústria de autope-
ças Magneti Marelli, desde 1997
controladora da Cofap, são trei-
nados com luz de cinema.

“Eles levam uns três meses pa-
ra responder aos comandos”, ex-
plica Olivetto. “Por isso, enquan-
to esperamos as estrelas estarem
prontas para gravar as cenas, fize-
mos oito filmes de dez segundos
em forma de desenho animado,

com uma versão do ‘Cofapinho’
digitalizada.”

Há cerca de cinco anos fora da

mídia, os comerciais com o perso-
nagem da campanha que mudou
o nome da raça Dachshund no

Brasil voltam no fim do mês. Pri-
meiro em forma de desenho, pa-
ra gerar expectativa. Depois, ‘Co-
fapinhos’ de verdade voltarão a
protagonizar os anúncios.

O slogan da campanha será o
mesmo adotado 20 anos atrás:
“O melhor amigo do carro e do
dono do carro”. A volta do perso-
nagem, segundo Olivetto, é tam-
bém consequência de pedidos de
vendedores e fornecedores. “O
cachorrinho é uma forma de co-
municação simples de os consu-
midores pedirem a marca na ho-
ra de trocar os amortecedores.”

A primeira fase da campanha
aproveitava a semelhança entre
o formato dos amortecedores e o
do animalzinho. Mas o cachorri-
nho caiu mesmo no gosto popu-
lar e os publicitários resolveram
apelar a mensagens mais emocio-
nais. Nelas, o protagonista era
visto em divertidas situações, co-
mo disfarçado de cego e pedindo
esmola na rua para levantar uma
grana que permitisse a troca dos
amortecedores do carro da famí-
lia. O ‘Cofapinho’ caiu então no
gosto popular, consagrando a
campanha publicitária./M.R.

Receita. Para Olander, sucesso da Nike une tecnologia do produto e ousadia na comunicação
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