
Como popularizar as corridas 
Na China, a Nike enfrenta obstáculos para vender seus calçados a at letas amadores 

Do Advertising Age 

Seria uma moça chamada Salad capaz 
de motivar a juventude chinesa a cal-

çar tênis e correr? A Nike espera que sim 
e, lançando mão de uma abordagem vol-
tada para o povo, baseada em histórias de 
pessoas comuns que correm à noite na 
rua, busca mudar a percepção da ativida-
de na China, onde é vista como algo ente-
diante, solitário ou até mesmo punitivo. 

Gavin Lum, diretor de estratégia da 
agência digital AKQA, de Xangai, explicou 
que "a corrida é um primo muito pobre 
dos outros esportes, tais como basquete 
e futebol" O consumidor-alvo "nunca a 
vê como algo que goste de fazer; é muito 
cansativa e dolorida" 

Na China, a maioria dos jovens só prati-
ca o esporte na escola, onde são obrigados 
a fazer aulas de educação física ou exercí-
cios. Em grande parte da Ásia, muitos pou-
cos habitantes das cidades, poluidíssimas, 
correm nas horas de lazer, em ruas abarro-
tadas de carros, bicicletas, pedestres, riqui-
xás e barracas de camelôs. Até se brinca di-
zendo que, quando alguém passa correndo 
(quase sempre um ocidental), todo mundo 
se vira para ver quem o está perseguindo. 

Porém, um filme recente da Nike Run-
ning para o mercado americano, em cir-
culação na internet, diz ao público: "Nun-
ca pare de correr" 

Diante do desafio de convencer os chi-
neses a, pelo menos, calçar tênis de corri-
da, a Nike lançou a campanha "Run For" 
baseada em um vídeo, criado pela AKQA 
para as redes sociais e sites locais de com-
partilhamento desse tipo de mídia, em 
que as pessoas falam dos motivos pelos 
quais correm e, no final, pede-se que os 
espectadores enviem os seus. 

"Corro para tornar visível o que está 
oculto" afirma uma jovem em um teaser. 
"Corro para sumir" disse outra. 

Os corredores, então, contaram suas his-

tórias pela página da Nike na plataforma 
Sina Weibo, e a equipe da AKQA criou uma 
série de vídeos baseados nas melhores. 

"Queríamos ter certeza de que não era 
necessariamente a Nike dizendo (aos consu-
midores) por que o esporte é bom, então, o 
ponto de partida da comunicação é mesmo 
aproveitar as histórias dos poucos corredo-
res que estão por aí," explicou Johan Vaki-

dis, diretor de criação da AKQA em Xangai. 
Como a de Salad, uma moradora de 

Xangai que tem 25 anos, trabalha em es-
critório e vive estressada. "A cidade é mui-
to barulhenta e movimentada. E isso é 
mais pressão ainda no meu dia a dia," re-
clama. "Acho que, para mim, correr sig-
nifica me isolar da barulheira." 

Um ponto crucial da estratégia de marke-

ting da Nike é tomar a corrida um evento so-
cial para os chineses jovens que se cuidam e 
moram em cidades grandes. Isso após con-
vencê-los a desligar o computador, o tele-
fone e se desconectar das mídias sociais. 

"Não tem espectadores, como o bas-
quete e o futebol, em que dá para mos-
trar o que você tem e como é legal. Não 
se ganha credibilidade com corrida," la-
menta Lum. "Esse esporte tem que pro-
porcionar um ganho social, então, como 
a Nike pode ajudá-lo a conquistar o re-
conhecimento e a admiração dos amigos 
quando você sai para correr?" 

Sair do sofá 
Assim, como parte da campanha, a 

empresa organizou, em Pequim, Xangai, 
Cantão e Wuhan, o evento noturno "Lunar 
Runs" (Corridas ao luar), com instrutores 
de educação física, música ao vivo e algu-
mas celebridades, para mostrar a estudan-
tes universitários e profissionais jovens que 
corrida é uma atividade divertida que pode 
ser praticada à noite, depois da faculdade 
ou do trabalho. O nome do evento também 
remete ao modelo Lunar Glide, da Nike. 

"Acho que os chineses em geral conhe-
cem os benefícios da atividade física, mas 
falta motivação. O que precisamos fazer 
para estimulá-los a se levantar do sofá, 
sair de casa e se mexer?" indagou Jean-
ne Huang, diretora de comunicações da 
Nike para a Grande China. 

A corrida com certeza ainda está res-
trita a um pequeno grupo no país, mas a 
campanha, ao que parece, está conseguin-
do levar as pessoas a, pelo menos, expe-
rimentá-la, ainda que a Nike não divul-
gue estatísticas de vendas por categoria. 
A marca atraiu mais de 35.000 corredores 
em potencial às Lunar Runs e aos quatro 
dias do Festival of Sports (Festival de Es-
portes), em Xangai. A ut
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1484, p. 33, 7 nov. 2011.




