


Tu estás aí desde 2005. 0 que aprendes
te sobre tênis que ainda não sabias? 
Sobre tênis, nada. Estando aqui é difícil 
aprender alguma coisa. 

Sobre a manufatura nada? 
Nada. Acho que para mim o maior de
safio, a maior aprendizagem, foi sobre 
a Nike enquanto imagem global, so
bre o mercado de tênis, sobre comuni
cação, essa coisa de vanguarda. 

Na verdade tu nem vendes tênis, né, tu 
vendes um conceito. 
Acho que o grande aprendizado é 
isso. Como que tu consegues, a partir 
de um conceito desenvolvido em um 
lugar do mundo, replicar em mais de 
cem países no mesmo dia. 

Na edição passada, tratamos de um 
texto do Ali Ries, em que ele diz que 
num mundo monolítico é preciso uma 
mensagem monolítica. Qual a mensa
gem monolítica da Nike? 
Todas são, praticamente tudo que a 
gente faz hoje é um conceito único. 
Vou te dar um exemplo: o lançamento 
das camisas da seleção brasileira, que 
foi num momento de reconstrução do 
time e é uma camisa totalmente nova 
e está causando bastante discussão no 
mercado, porque é uma camisa muito 
diferente da passada. A gente acredi
tou que esse estilo muito diferente do 
anterior, com essa proposta de inova
ção, merecia uma camisa que distin
guisse claramente esse uniforme do 
passado e esse time anterior. Quando 
entrar em campo, se sabe que é uma 
nova seleção brasileira. Então foi cons
truído um conceito global que é o "Re
novado para brilhar". A camisa da sele
ção é vendida em todos os países em 
que a Nike atua e em todos os países, 
no mesmo dia, foi comunicado nas vi
trines das lojas, nos nossos meios de 
comunicação, todo esse conceito. Essa 
é a nova camisa da seleção com o con
ceito de "Renovar para brilhar". 

Como é feita essa esquematização de 
um dia só, comunicação de loja, equi
pes de vendas, enfim, como é feito, 
deve ser uma logística fantástica'. 
É, a empresa é construída dessa manei
ra, todos os processos que gerenciam 
a empresa são concebidos dessa ma
neira, então o segredo é trabalhar de 
trás para a frente. Em que dia a cami

seta vai ser lançada no mundo inteiro? 
Dia tal! Cada país vai ter necessidades 
diferentes tanto de logística como em 
termos de comunicação, adaptações, 
enfim, a gente trabalha isso na fren
te. Se no Brasil, por diversas questões, 
demora mais para lançar uma camisa, 
esse processo começa antes. 

A parte fabril é regionalizada? Chega 
a ser feita no Brasil? 
É muito complexo, depende do pro
duto, da venda. É feita em vários luga
res do mundo. A vendida no Brasil é 
feita no Brasil. 

A Nike tem alguns grandes players, al
guns grandes concorrentes no mundo. 
No ponto de vista interno de vocês, o 
que diferencia a Nike da Reebok e da 
Olympikus no Brasil, enfim, de outros 
competidores? 
Eu acho que o principal fator na hora 
de olhar a concorrência é não a olhar. 
A gente não considera essa a nossa 
real concorrente, é claro que analisan
do mercado, distribuição, tudo, sem
pre se analisa isso. Tem uma frase do 
nosso CEO (Mark Parker) que sempre 
fala que o grande parâmetro da Nike 
não são os competidores, é o poten
cial que a empresa tem. Então, a gente 
sempre está olhando como vai atingir 
resultados mais perto do verdadeiro 
potencial da empresa. 

Não é meio como aquela blague do 
Zagalo: eu não conheço a seleção con
tra quem eu vou jogar, eles é que têm 
que me conhecer? 
Não, eu diria que a gente conhece, 
estuda profundamente, mas não se 
compara a eles, sempre se compara 
Nike com Nike. 

E do ponto de vista do consumidor, o 
que tu achas que o consumidor perce
be em relação à marca da Nike? 
Nós trabalhamos muito com o público 
jovem, esse é o nosso consumidor. O 
público jovem é extremamente infor
mado, exigente e defende aquilo que 
ele acredita. Então, é excelente traba
lhar para esse consumidor exigente. 
Porque a gente se obriga a ser verda
deiro, acima de tudo, a marca tem que 
ser verdadeira em suas mensagens e 
tem sempre que trazer inovação nos 
seus produtos, inovação na forma de 
comunicar, porque esse consumidor é 

muito rápido. Ele vê, absorve e descar
ta as coisas muito rapidamente. Se tu 
fores mais devagar que ele, ele vai te 
deixar para trás. 

O que tu imaginas que o consumidor 
compra, ele compra a marca ou o 
produto? 
No nosso caso, a gente não separa 
uma coisa da outra, e a missão da em
presa, que está publicada aqui nos 
nossos materiais internos, é sempre 
trazer inovação e inspiração. Então, 
as duas coisas andam juntas. Inova
ção de produto de maneira que possa 
praticar o esporte da melhor maneira, 
e a inspiração que nós chamamos é a 
vontade de praticar mais esportes e 
de usar esses produtos. Para nós, ins
piração e inovação andam sempre de 
mãos dadas. 

No marketing esportivo, principal
mente no marketing de futebol, a mar
ca tem que conviver com as grandes 
vitórias, os momentos de euforia do 
torcedor e do apaixonado pelo fute
bol, por exemplo, mas tem que convi
ver também com os momentos de bai
xa quando a seleção perde uma Copa 
do Mundo, numa reversão de expec
tativa. Como é que a marca capitaliza 
com os momentos de vitória e como é 
que a marca não deixa se impregnar 
com os momentos de derrota? 
Essa é a beleza do esporte, se ganha 
e se perde e a marca tem que convi
ver com isso. Nós temos um compor
tamento igualmente ativo na vitória 
e na derrota, se a gente pegar aqui 
um momento recente, tanto da se
leção quanto do Corinthians, que é 
o nosso principal clube patrocinado 
no Brasil, sempre nas grandes vitórias 
e nas grandes derrotas nós tivemos 
uma mensagem de participação, e é 
assim que se vive o esporte. Na vitó
ria e na derrota, o importante é sem
pre ter uma coisa relevante para falar 
com o consumidor. Uma coisa que 
a gente não faz, por exemplo, são 
aqueles anúncios depois de ganhar, 
"Parabéns", o consumidor já deu para
béns pela vitória e isso não é papel da 
marca, o papel da marca é trazer uma 
mensagem relevante que agregue va
lor na discussão. 



O futebol, especialmente, é um espor
te que capitaliza paixões, aqui no Rio 
Grande do Sul provavelmente tu de
ves ser gremista ou colorado; se a Nike 
patrocinasse um dos clubes provavel
mente não teria simpatia dos torce
dores dos demais. Eu te pergunto com 
relação ao Corinthians, em São Paulo 
o Corinthians é muito forte e é forte no 
Brasil todo, e quem não torce pelo Co
rinthians torce contra ele, como é que 
os torcedores do Palmeiras, do São 
Paulo e do Santos vêem a marca Nike? 
Eles compram Nike? 
Nós acreditamos que quem gosta de 
futebol, quem gosta de qualquer es
porte, valoriza quem entende. Então, 
a nossa proposição de sempre falar de 
um esporte é falar de um ponto de vis
ta de quem gosta de esporte. Então, 
mesmo com a comunicação com o 
Corinthians nós procuramos que essa 
comunicação seja significativa para 
quem gosta de futebol e traga um ân
gulo da visão sobre o esporte em que, 
independentemente do time por que 
tu torces, tu admiras aquela empresa 
e a forma de essa empresa entender 
o jogo. Como essa comunicação, seja 
ligada a clube ou seleção, é uma parte 
da nossa comunicação sobre futebol, 
atinge os torcedores de todos os clu
bes. E mesmo quando é ligada a um 
clube especifico, ela traz uma visão de 
futebol em que nós acreditamos, e os 

resultados estão nos mostrando que 
os torcedores de outros clubes enten
dem e admiram a mensagem da Nike. 

Provavelmente vocês não vão traba
lhar só com futebol, embora o futebol 
seja o mais visível, o mais popular. Vo
cês criaram a marca 6.0 buscando de 
alguma forma trabalhar com alguns 
esportes, o lado B do esporte — sur
fe, BMX (bike), wake skate (skate na 
água), snowboard, free ski e moto-
cross. Como está essa experiência no 
Brasil, vocês abriram em dezembro a 
primeira loja no Brasil. 
Nós trouxemos a marca 6.0 há pouco 
mais de dois anos para o Brasil e nes
te verão foi a nossa primeira grande 
ação. A gente escolheu o surfe, por
que é superidentificado com o nosso 
país, que é uma potência mundial no 
surfe. Abrimos uma casa de relaciona
mento com a comunidade do surfe 
no Rio de Janeiro, ficamos em de
zembro e janeiro abertos com a casa 
e tivemos um resultado positivo e de 
certo modo até surpreendente para a 
gente. Quando nós lançamos a casa, 
lançamos junto a página 6.0 no Face-
book. Em dez dias nós já éramos a pá
gina de Facebook mais popular entre 
todas aquelas ligadas a surfe. Não só 
das marcas, mas de todas as páginas 
ligadas a surfe. 

E qual é a relação que essa percepção 
da marca 6.0 tem com a marca mãe? 
É um segmento novo no mundo in
teiro e aqui no Brasil não é diferente. 
Esses esportes de ação estão trazen
do um público bastante jovem para a 
prática do esporte, mas acima de tudo 
uma visão diferente, um esporte com
petitivo, mas não necessariamente 
para tu ganhares tem que fazer o ou
tro jogar pior. 

Não tem um rival direto. 
Na nossa forma de enxergar a gente vê 
muitas afinidades entre os esportes de 
ação e quem faz música. Necessaria
mente um instrumentista ajuda outro 
a desempenhar melhor. No skate e no 
surfe um amigo vai incentivando o ou
tro, no final vai ter um vencedor, mas 
na verdade, para tu praticares melhor, 
precisa de adversários tão fortes quan
to tu para te desenvolveres. É uma 
versão de esporte bastante diferente 
dos esportes tradicionais, e nós acredi
tamos que esse segmento possa agre
gar na marca mãe como tu disseste. 

Vocês têm o Corinthians, que é a se
gunda maior torcida do Brasil, e não 
tem interesse no Flamengo? 
Olha, a gente tem uma participação 
ativa no Brasil, o Corinthians é o nos
so principal clube, e assim como as 



outras marcas nós estamos atentos à 
movimentação no mercado, e os con
tratos são de longa duração, então é 
um mercado que se move devagar, 
mas nós estamos atentos ao mercado, 
assim como os nossos concorrentes. 

Já faz uns 16,17 anos que foste trainee 
na RBS. Ali a internet estava começan
do, era discada ainda, era tudo 1.0. 
Agora estamos vivendo o momento 
da explosão da internet, das redes 
sociais, o quanto isso de fato afetou a 
comunicação das empresas e das mar
cas no mundo e no Brasil? 
Tem um ponto para mim" que não afe
tou: o consumidor, ele é esperto, sabe 
o que gosta e o que não gosta. Eu 
acho que há necessidade de as marcas 
se promoverem de maneira respon
sável e inteligente. O que provoca o 
consumidor, isso aí não mudou, inde
pendentemente do meio, né. O que 
facilitou, essa evolução digital, é que 
permite hoje que o consumidor tenha 
uma acesso muito mais profundo à tua 
marca do que antes. Um comercial de 
televisão continua igualmente impor
tante na formação de uma imagem de 
marca, mas o consumidor que estiver 
em busca de mais informações sobre 
aquele produto, sobre aquela campa
nha, hoje tem uma série de elementos 
que podem dar a ele profundidade, o 
que, quando eu comecei a trabalhar 
com 17 anos, era mais difícil. 

A comunicação é online mas o consu
mo ainda é offline? 
Exatamente. Se pode até discutir isso. 
Nós temos hoje algumas ferramentas, 
e a ferramenta no Nike Football Club 
é uma, onde o próprio consumo da 
mensagem que a gente dá é online. 
Se chama ferramenta de treinamento, 
em que qualquer garoto do mundo in
teiro pode baixar o mesmo sistema de 
treinamento técnico de futebol que as 
principais seleções, no caso, a seleção 
brasileira e o Barcelona, têm. Isso não é 
vendido, é um serviço que a gente dis
ponibiliza para os consumidores, mas 
realmente essa possibilidade desse 
consumo, dessa relação mais profun
da com a marca, ficou extremamente 
aumentada com a inclusão digital. 

Tu, um garoto que nasceu na década 
de 80, na chamada década perdida 
em que o Brasil ainda estava procu-

As empresas que 
vão para frente, no 
meu entender,são 
as relevantes para o 
consumidor. A genérico 
não tem espaço 

rando um caminho, o mundo de uma 
certa forma estava buscando uma 
identidade, tu já tinhas esse visão da 
comunicação, já sabias que ia ser pu
blicitário, tu jogavas bola, como é que 
de alguma forma trabalhar no marke
ting de uma multinacional de material 
esportivo teve relação com o que Tiago 
imaginava fazer um dia na vida? 
É uma boa pergunta. Eu falei esses dias, 
em um evento em que eu fui, eu ado
ro esporte, desde que me conheço por 
gente sempre pratiquei os mais inú
meros e diversos esportes. Sempre tive 
uma relação com comunicação, gosta
va de ler jornal, eu aprendi a ler para ler 
a Placar. Enfim, a relação com comuni
cação e com esporte tem duas divisas, 
eu sou de uma geração felizmente que 
já cresceu usando tênis, né. E os acasos 
da vida me levaram praticamente a 
uma carreira inteira trabalhando com 
isso. Depois de quase 40 anos gostan
do de esporte, tênis e comunicação, eu 
sou muito bem pago para trabalhar 
com isso. Então, eu acho que foram 
coincidências da vida, mas também 
por eu gostar muito disso, tive afinida
de. Uma carga horária para trabalhar 
no que eu faço para mim é um prazer. 

Tu fazes o que tu gostas e ainda ga
nhas para isso. 
Ainda ganho para isso. (risos) 

Fala baixinho para o teu chefe não 
ouvir (risos). Marketing é um conceito 
difuso no Brasil, muitos profissionais 
ainda confundem marketing com ven
das, com promoções, então o marke
ting esportivo pior ainda, né. Como é 
que tu aproprias técnicas de marketing 
em uma atividade esportiva, sendo de 
competição ou não? É muito diferente 
da visão que tu tinhas do marketing de 

quando tu trabalhavas em um veículo, 
caso da RBS, ou em uma agência de 
propaganda e agora em uma marca 
internacional? 
Eu acho que a grandiosidade da co
municação é ser verdadeira e relevan
te para o consumidor. Isso aí é univer
sal para qualquer marca e qualquer 
segmento, né. Hoje, em qualquer seg
mento, felizmente o Brasil tem uma 
economia aberta, há muita concorrên
cia em qualquer segmento e as em
presas que vão para frente, no meu en
tender, são aquelas que são relevantes 
para o seu consumidor. A genérica não 
tem espaço. No nosso caso, os consu
midores buscam desempenho espor
tivo, então tu tens que oferecer um 
desempenho esportivo, mostrar que 
o teu produto tem esse desempenho. 
Nós provocamos o consumidor a bus
car esse desempenho. Então, é a ques
tão de ser relevante, ser verdadeiro e 
entregar a promessa. Eu acredito que 
isso tenha em todos os segmentos. 
Claro, cada uma sabe como vai mexer 
com as variáveis. No nosso caso, o es
porte, a questão da emoção, da pro
vocação. Vitória e derrota são coisas 
inerentes, eu acho que cada segmento 
vai saber quais são as motivações do 
seu consumidor, mas qualquer marca 
que queira ter sucesso tem que ser pri
meiramente relevante. 

Mas, nós temos instrumental suficien
te no Brasil tanto para fazer como para 
perceber isso? 
O instrumental tá aí, eu não sei se todo 
mundo está fazendo uso. Mas o Brasil 
tem grandes marcas, como Itaú, como 
a Skol, a Oi. No Rio Grande do Sul 
também existem empresas que têm 
sabido usar ferramentas. Trabalhan
do em uma empresa global e tendo a 
oportunidade de fazer trabalhos fora 
do Brasil, eu acho que o Brasil é extre
mamente desenvolvido, nós temos 
profissionais capazes. Eu penso que o 
Brasil é um país livre para a utilização 
dessas ferramentas, nós estamos ten
do uma oportunidade muito grande, 
agora que a economia está indo bem 
e que as empresas estão crescendo. 
Quem sabe o que colocamos em prá
tica no Brasil vamos colocar em outros 
países também, se algumas empresas 
brasileiras se internacionalizarem rapi
damente, farão sucesso. 

Text Box
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