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Sediar a Copa do Mundo e a
Olimpíada em um prazo tão
curto é algo que não ocorre
desde a experiência nos Esta-
dos Unidos (que sediaram a
Copa em 1994 e a Olimpíada
em 1996). Para Charlie Den-
son, presidente da marca Nike,
a conjunção rara é um dos mo-
tivos para o Brasil ter se torna-
do prioridade para a Nike, que
vem fazendo mudanças expres-
sivas na comunicação com o
cliente.

● A Nike reduziu o orçamento
para propagandas na televisão,
ao mesmo tempo em que elevou
gastos com publicidade. Por
quê?
Os jovens assistem menos TV
e essa geração se comunica de
uma forma completamente di-
ferente de 15 anos atrás. A ex-
pansão das mídias sociais e di-
gitais nos levou a mudar.

● Isso se aplica apenas aos Esta-
dos Unidos ou também a outros
países, como o Brasil?
Isso se aplica a todo o mundo.
Observamos uma constante
expansão da mídia digital em
todo o mundo. Estamos gastan-
do menos com TV também no
Brasil. A vantagem da mídia
digital é que ela desenvolve
uma comunicação de um para
um, aumentando a interativida-
de. Essa é uma das maiores ra-
zões para essa mudança.

● As estrelas do esporte têm me-
nos importância hoje para a Nike
do que na época de Michael Jor-
dan e Ronaldo?
Não, as estrelas ainda têm pa-
pel importante. Veja Kobe Br-
yant, LeBron James, Iniesta.
Mesmo Neymar é uma estrela
ascendente. Na verdade, há um
equívoco na visão da relação
deles com a Nike. Esses atletas

não são apenas figuras publici-
tárias. Eles nos inspiram e nos
desafiam a melhorar o que faze-
mos com suas demandas.

● A camisa do Brasil ainda pare-
ce ter uma importância grande
para a Nike, apesar do fracasso
nas últimas duas Copas do Mun-
do. Isso se deve à realização da
Copa no Brasil ou a marca ‘sele-
ção brasileira’ continua forte,
mesmo sem títulos?
É que os brasileiros querem
ganhar a Copa todas as vezes!
(risos). Na verdade, o Brasil re-
presenta uma grande oportuni-
dade para a gente e, obviamen-
te, sediar a Copa do Mundo e
Olimpíada num prazo tão cur-
to é algo quase sem preceden-
tes. Esses dois eventos, soma-
dos ao crescimento econômi-
co, transformaram o Brasil em
uma prioridade para a Nike
nos próximos cinco anos.

Roberto Simon

Três amores brasileiros adoça-
ram a vida do empresário irania-
no Kian Khaleghian, de 37 anos.
O primeiro, o Rio de Janeiro, on-
de passou férias, em 2008. Na vi-
sita, ele caiu nos encantos da mu-
lher com quem viria a se casar, a
carioca Renata Rique. E, no calor
da cidade e da nova amada, Kha-
leghian descobriu a terceira pai-
xão: o iogurte gelado.

A relação entre o empresário,
que deixou o Irã logo após a Revo-
lução Islâmica, em 1979, e os co-
pinhos de iogurte gelado come-
çou sem compromisso, coisa de
férias no Rio. Mas, quando se
deu conta, viu que o amor era pa-
ra valer.

Passados três anos da primei-
ra visita ao Rio, Khaleghian dei-
xou seu emprego no mercado fi-
nanceiro londrino – ele cresceu
na Grã-Bretanha – e, ao lado da
esposa brasileira, abriu a primei-

ra loja da marca carioca Yogo-
berry fora do Brasil. O endereço:
Teerã. Os negócios vão bem e
Khaleghian já pensa em inaugu-
rar pelo menos mais uma na capi-
tal iraniana, ainda em 2012.
“Quando viajava ao Brasil para
encontrar a Renata, fosse por
uma semana ou por um mês, o
iogurte gelado era um programa
diário”, relembra.

Da rotina, veio o conhecimen-
to do métier. Ele entendeu as di-
ferenças de gosto, textura e op-
ções de cobertura entre as mar-
cas. Elegeu a cadeia Yogoberry
sua predileta.

Em uma das expedições por
iogurte com Renata, começou a
bater papo com o dono de uma
franquia da marca em Copacaba-
na. “Disse para ele: ‘Há duas ra-
zões pelas quais venho ao Brasil.
A primeira é esta mulher ao meu
lado. A segunda é você.’” Caíram
na gargalhada os três.

O proprietário deu os conta-
tos da empresa e, em pouco tem-
po, Khaleghian estava trocando
e-mails com a Yogoberry, funda-
da por Un Ae, Jong Ae e Marcelo
Bae. Com o fuso horário entre os
dois países, as mensagens via in-
ternet eram a forma mais eficien-

te para trocar informações.
Três semanas depois, o irania-

no e a empresa chegaram a um
acordo: Khaleghian teria exclusi-
vidade da marca em quase todo o
Golfo Pérsico – Irã, Emirados
Árabes, Kuwait, Catar, Bahrein,
Omã e Arábia Saudita.

O empresário começou então
a fazer as contas para descobrir
qual seria o mercado mais pro-
missor. O Irã tem 75 milhões de
habitantes, enquanto as seis mo-
narquias árabes, somadas, não
passam de 40 milhões. Outro fa-
tor que pesou na decisão foi a
ausência de concorrentes no Irã.
Nos últimos anos, outras ca-
deias de iogurte gelado começa-
ram a operar nos países árabes,
mas não se arriscaram no inóspi-
to mercado iraniano.

Decidido o país, Teerã era a
escolha inevitável por ser a
maior cidade e ter uma classe mé-
dia vibrante – e com padrões de
consumo ocidentais.

Sanções internacionais. Fazer
negócios em um país alvo de de-
zenas de sanções internacionais
e ameaças diárias de bombar-
deio não é simples. Khaleghian,
por exemplo, não pôde comprar

as máquinas Taylor, usadas nas
lojas brasileiras para preparar a
pasta do iogurte. A marca é dos
Estados Unidos, arqui-inimigo
dos aiatolás, e obviamente não
tem representação no Irã. Não
haveria, portanto, como cuidar
da manutenção.

O caminho foi optar pela italia-
na Gelmatic, que tem uma repre-
sentação em Teerã. Os demais
insumos, da colher de plástico às
coberturas, são “made in Iran”.

Embora estraguem o ambien-
te de negócios no Irã, as sanções
impostas por EUA e União Euro-
peia não prejudicam Khale-
ghian, uma vez que existe uma
espécie de trégua para o setor
médico e o de alimentos.

Mas há consequências indire-
tas, como a forte desvalorização
da moeda iraniana, o rial – fenô-
meno agravado com o aumento
da tensão no Estreito de Ormuz,
por onde passa aproximadamen-
te 30% dos suprimentos mun-
diais de petróleo.

Um dia após o anúncio do em-
bargo europeu ao petróleo ira-
niano, no mês passado, Teerã au-
mentou numa tacada só em 50%
sua taxa de juros para segurar o
câmbio.

Relação. Por ironia, o iogurte
gelado apareceu em Teerã em
meio a um notável esfriamento
da relação entre Brasil e Irã. Em
seu primeiro ano, o governo Dil-

ma Rousseff se afastou da repú-
blica islâmica e chegou a adotar
posições duras contra os irania-
nos no Conselho de Direitos Hu-
manos da ONU – algo impensá-
vel na era Lula. O Irã continua a
ser o segundo destino da carne
brasileira, mas exportadores de
frango reclamam da crescente
demora na concessão de licen-
ças. Em 2011, Teerã passou do
65.º para o 80.º lugar na lista de
fornecedores do Brasil.

A entrada da Yogoberry no Irã
agradou ao Itamaraty. Quem cor-
tou a fita na inauguração da loja
foi o embaixador brasileiro em
Teerã, Antonio Salgado. Ao seu
lado, sorridentes, estavam Kha-
leghian e Renata.

Iogurte brasileiro
na terra dos aiatolás
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Não fossem as pontes ligando o
Brooklyn a Manhattan, o evento
de lançamento da nova linha de
produtos da Nike na semana pas-
sada em Nova York lembraria o
de uma das gigantes de tecnolo-
gia do Silicon Valley, como o Fa-
cebook, o Google e a Apple.

No comando, o carismático
CEO Mark Parker, vindo da área
de design, como Steve Jobs.
Além dos tênis e das camisas das
seleções brasileira de futebol e
americana de basquete, foram
apresentados dispositivos ele-
trônicos que prometem revolu-
cionar a prática de esportes da
mesma forma que o iPod fez
com a música.

Se, antes, inovação na Nike es-
tava restrita ao desenvolvimen-
to de amortecedores mais mo-
dernos ou ao uso de novos mate-
riais nas camisas de futebol – al-
gumas delas, incluindo as da sele-
ção brasileira, são feitas de PET
–, nos últimos anos as novidades
criadas na empresa passaram a
abarcar também a criação de tec-
nologias. Elas permitem ao usuá-
rio acompanhar seu desempe-
nho no esporte que pratica, for-
mando um banco de dados com
suas próprias estatísticas nos
treinos. O produto mais conheci-
do até agora é um sensor desen-
volvido em parceria com a
Apple, que fez cerca de 5 milhões
de corredores se cadastrarem no
aplicativo da marca para verifi-
car seus desempenhos.

As constantes inovações se re-
fletem em um faturamento que
cresce a uma média de 7% ao ano
desde 2007. Em 2011, as vendas
chegaram a quase US$ 21 bilhões
conforme projeções de mercado
– número superior ao PIB de
mais de 70 países. As ações da
empresa, de 2007 a 2010, se valo-
rizaram 127%, quase sete vezes a
média do índice S&P 500, que
mede a variação dos principais
papéis negociados na Bolsa de
Valores de Nova York.

Estratégia. A ampliação dos in-
teresses da Nike faz parte de
uma nova estratégia, com base
em três pilares, implementada
por Parker, que assumiu o co-
mando em 2006. O primeiro con-
siste em uma mudança no con-
ceito de marketing da empresa.
Apesar de o orçamento para essa
área ter batido um recorde no
ano passado, ao atingir US$ 2,4
bilhões, os gastos com propagan-
da na TV despencaram 40%.

O marketing passou a se dar
por meio de redes sociais na in-

ternet, vídeos virais ou atinge di-
retamente o consumidor na rede
Nike+. Hoje, a empresa, assim co-
mo Facebook e Google, tem uma
série de informações sobre seus
clientes. “Redes sociais e comu-
nicação digital têm nos ajudado
a unificar e expandir a família do
esporte. Nós nunca estivemos
tão perto dos nossos consumido-
res. A tecnologia digital é uma po-
tente facilitadora para nossa es-
tratégia de ir diretamente ao con-
sumidor”, disse Parker em confe-
rência com investidores no fim
do ano passado.

E, graças a criações introduzi-
das na semana passada, como o
Nike+ Basketball e o Nike+ Trai-
ning, a quantidade de dados cres-
cerá exponencialmente. Essas
tecnologias integram o segundo
pilar. A Nike quer se transformar
em uma empresa bem além dos
tênis e das roupas de ginástica.

Com esses aparelhos eletrôni-
cos instalados dentro do tênis, a
Nike+ agregará uma série de in-
formações sobre os atletas. No
caso do basquete, “será medida a
altura que um jogador atingirá
com um salto, a potência e a velo-
cidade de suas jogadas”, diferen-
ciando-se dos tradicionais con-
correntes, que se concentram
apenas na distância. O Nike+
Training segue na mesma linha
para outras atividades esporti-
vas. Especula-se que, antes da
Copa de 2014, seja lançado um
especificamente para o futebol.

Por último, o terceiro pilar é
uma ampliação cada vez maior
em direção a mercados emergen-
tes. Segundo o diretor financei-
ro, Don Blair, “Brasil, Argentina,
México e Coreia do Sul são os
responsáveis pela maior parcela
do crescimento”. No próprio
evento em Nova York, atletas
russos participaram da apresen-
tação de novos uniformes. E a ca-
misa do Brasil ainda é, ao lado da
americana de basquete, o grande
destaque na área esportiva.

No País, de olho em um merca-
do que vai sediar Copa e Olimpía-
da, a Nike ampliou no início do
ano seu grupo de patrocinados
no futebol. Passou a fornecer ma-
terial esportivo a quatro clubes:
Bahia, Internacional, Coritiba e
Santos. Até então, patrocinava
apenas o Corinthians. “É impor-
tante para a nossa marca ser liga-
da a mais equipes, já que o merca-
do brasileiro está crescendo para
a Nike”, diz Charlie Denson, pre-
sidente da marca. Para ele, o Bra-
sil será prioridade para a multina-
cional nos próximos anos (ver ao
lado). Na Olimpíada de Lon-
dres, a empresa já confirmou que
vai vestir as equipes brasileiras.

‘Brasil será prioridade da marca nos próximos 5 anos’
Charlie Denson, presidente da marca Nike

Inovação muito além do tênis

Tecnologia.
Parker, CEO
da Nike:
aposta na
comunicação
digital

Com dispositivos que permitem aos usuários monitorar o desempenho no esporte, Nike investe para ser uma marca cada vez mais digital

A saga do empreendedor
iraniano que driblou
sanções internacionais e
levou para Teerã franquia
da carioca Yogoberry
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Estreia.
Antonio
Salgado,
embaixador
do Brasil
no Irã,
inaugura a
loja, com
Khaleghian
(D) e a
esposa (E)
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 fev. 2012, Negócios, p. N3.




