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A marca da 
inovação
Inovar, levando em conta o que o consumidor quer, mas indo além do que ele imagina.  
É assim que a Nike pensa ao criar produtos que abrem um novo caminho no mercado, 
como o Nike+ Fuelband, principal fator para a liderança da empresa na lista das mais 
inovadoras do mundo da Fast Company. Nesta entrevista, Trevor Edwards, vice-
presidente executivo global de marketing da Nike, explica como a companhia concebe 
este e outros produtos bem-sucedidos junto ao público e crítica e fala da relevância de 
contar histórias para seus consumidores. Figura cativa na lista dos melhores executivos 
de empresas, Edwards esteve no Rio de Janeiro para o lançamento da Hypervenom — 
ao preço de R$ 899, a chuteira foi criada com a ajuda de atletas como o brasileiro 
Neymar, que deve ampliar sua importância na comunicação internacional da Nike após 
se transferir do Santos para o Barcelona, da Espanha, em uma transação de  
57 milhões de euros.  

Por teresa levin tlevin@grupomm.com.br 
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Meio & Mensagem — Por que a Nike es-
colheu o Brasil para o lançamento da 
Hypervenom? Qual a relevância do Pa-
ís para a empresa?
Trevor Edwards — Lançamos este pro-
duto aqui por tudo o que o Brasil repre-
senta, especialmente no universo do fu-
tebol. É a ideia de que o melhor futebol 
que pode ser jogado é criativo, desafia-
dor e bonito, e Neymar é um dos joga-
dores que entregam isso. Era apropria-
do lançar a Hypervenom neste merca-
do, ainda mais no período em que o Pa-
ís prepara-se para receber a Copa das 
Confederações. Ter o Neymar aqui mos-
tra realmente o quanto estamos anima-
dos com este produto, que ele ajudou 
a Nike a criar, fato que foi decisivo pa-
ra a gente.

M&M — Neymar já era um ícone no San-
tos porém agora atrai ainda mais aten-
ção com a ida para o Barcelona. Quais os 
planos da Nike para ele? Ele ganha impor-
tância global na estratégia da empresa?
Edwards — Neymar já é um dos atle-
tas que usamos em todo mundo. Ago-
ra, com a ida para o Barcelona, ele está 
obviamente em um palco maior, onde 
pode ser visto por um número muito 
maior de pessoas, atraindo uma aten-
ção que o Barcelona sempre teve. Seu 
papel neste time será importante para 
a gente, para compartilharmos a sua 
história. A jornada pela qual ele está 
passando é a que tantos outros jovens 
jogadores sonham em viver. Por meio 
dela, temos uma história muito pode-
rosa para contar. Estes jovens o tem co-
mo uma inspiração, e almejam ser co-
mo ele, porque Neymar é como um rock 
star entre os jogadores de futebol. Esta é 
uma das razões pelas quais ele está em 
um momento decisivo de sua carreira.  

M&M — Fale do potencial do Neymar em 
ser a primeira opção nas ações publicitá-
rias internacionais da marca, levando-se 
em conta o fato de que o Brasil sediará a 
próxima Copa do Mundo. Ele terá um status 
como o de Cristiano Ronaldo nas campa-
nhas da Nike? O que vocês levam em con-
ta para fazer este tipo de escolha?
Edwards — Antes de decidirmos quem es-
trelará uma campanha publicitária, pen-
samos mais em que história queremos 
contar. Depois disso, avaliamos a melhor 
forma de contar esta história. Obviamen-
te, Neymar é um grande jogador, está em 
uma jornada única, como nenhuma outra 
vista, joga de forma incrivelmente criativa, 
e é extremamente carismático. Ele repre-
senta uma nova geração, que talvez seja al-
go como a próxima geração de jogadores 
de futebol. Levando-se em conta estes as-
pectos, tem mesmo um incrível potencial 
de atrair a atenção de outros jovens joga-
dores de futebol. E nós vamos claramen-
te mostrar isso. Um outro ponto, e que tal-
vez seja o mais importante, é que ele nos 
dá insights para criarmos produtos me-
lhores. No caso da Hypervenom, ele que-
ria um calçado que possibilitasse maior 
flexibilidade, com muito mais agilidade 
nas partidas, não só para correr mais rá-
pido, mas que permitisse que ele se mo-
vimentasse em campo de uma forma me-
lhor. Criamos esta chuteira que se ajusta à 
pele, e permite a ele ser mais natural nas 
partidas. Ele nos ajudou muito, nos inspi-
rou demais, em particular neste produto. 

M&M — A Nike liderou o ranking da Fast 
Company de empresas mais inovadoras es-
te ano, em parte por conta do sucesso da 
Nike+ Fuelband. Qual a relevância de um 
produto como este para a empresa? Como 
pode mudar a relação da marca com seus 
consumidores?

Edwards — A Fuelband foi realmente 
uma inovação grandiosa para a Nike por-
que é uma oportunidade de ter o concei-
to “Just do it” em seu pulso. É uma ferra-
menta para medir a sua atividade ao lon-
go de seu dia, e aprender o quanto você 
está ou não ativo. Com a Fuelband, a Nike 
entrega motivação a seus consumidores, 
por meio da mensuração. Se você medir 
o que faz ao longo do dia, pode melho-
rar seu desempenho. Mas o melhor que 
a Fuelband faz para Nike é permitir que 
estejamos com este consumidor o tempo 
todo, e, sob este aspecto, podemos moti-
vá-lo o tempo inteiro, mostrando o quan-
to ativo ele está, e o quanto deve melho-
rar, fazer mais esporte, ou sair e fazer algo. 
Vivemos em uma época na qual a tecno-
logia digital permeia tudo que fazemos. 
Perguntamos a nós mesmos como a tec-
nologia digital pode ajudar ainda mais os 
nossos consumidores. E assim desenvol-
vemos produtos como o Fuelband. Não 
diz respeito a como comunicar-se com 
o nosso consumidor mas sobre enten-
der como a tecnologia pode tornar suas 
vidas mais fáceis e como podemos fazer 
produtos ainda melhores. É assim que 
pensamos: a tecnologia tem de sempre 
servir o consumidor.

M&M — Como a Nike poderá manter esta 
liderança em inovação? Quais os planos da 
empresa para esta área?
Edwards – Inovando! Uma das coisas que 
fazemos para inovar é trabalhar com os 
melhores atletas no mundo. Eles nos de-
safiam dizendo o que precisam e nós fi-
camos motivados em encontrar um ca-
minho para inovar cada vez mais e mais 
— como no caso da Hypervenom e Ney-
mar. A inovação sempre vem acompa-
nhada do tempo que passamos com esses 
atletas, ouvindo seus anseios, escutando 

seus desafios específicos e encontrando 
a maneira de colocar um novo e inventi-
vo produto no mercado. 

M&M — Por outro lado, nos últimos anos, 
atletas patrocinados pela Nike — Lance 
Armstrong, Tiger Woods e Oscar Pistorius 
— estiveram envolvidos em episódios ne-
gativos explorados pela mídia. Como esta 
relação pode interferir na percepção que 
o consumidor tem da marca?
Edwards — Trabalhamos com tantos atle-
tas ao redor do mundo, milhares deles, e fir-
mamos parcerias caso a caso, dependen-
do do que acontece. Acreditamos que os 
atletas ainda nos inspiram e dão para as 
pessoas algo em que se inspirar; algo com 
o que sonhar. Atletas são humanos e estão 
sujeitos aos mesmos desafios que todos 
nós temos enquanto pessoas — às vezes 
estas situações aparecem, mas não tiram 
nada de nós. Vamos continuar trabalhan-
do com atletas, prestando atenção em suas 
demandas, garantindo que tenham o me-
lhor. Eles nos empurram para limites que 
nunca imaginamos, nos dão caminhos pa-
ra pensarmos no futuro.

M&M — Mas vocês medem, de alguma for-
ma, o impacto que situações como estas 
têm na marca Nike?
Edwards – A melhor forma de medirmos é 
pela conexão que temos com nossos con-
sumidores todos os dias. Eles nos dizem o 
que sentem. E um dos aspectos mais ba-
canas das mídias sociais é que por meio 
delas conseguimos sentir o que os con-
sumidores pensam da nossa marca. Não 
fazemos pesquisas no formato clássico. 
Gostamos de falar com as pessoas e, as-
sim, elas mesmas nos dirão o que pensam 
e querem — não precisamos das pesqui-
sas, basta estarmos atentos para escutar. E 
por isso tentamos ouvir ao máximo nossos 

trevor edwards
Aos 48 anos, é o número três 
na hierarquia de executivos no 
comando da Nike. Entrou na 
empresa em 1992 como gerente 
de marketing regional para 
os Estados Unidos. Em 2002 
assumiu a vice-presidência 
executiva global de marketing. 
É responsável pela estratégia 
da marca Nike no mundo todo. 
Anteriormente, trabalhou na 
Colgate-Palmolive.
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“Não fazemos pesquisas no formato clássico. Gostamos 
de falar com as pessoas e, assim, elas mesmas nos dirão 
o que pensam e querem. Por isso tentamos ouvir ao 
máximo nossos consumidores”

consumidores. Na maior parte das vezes, 
eles ainda amam a marca e entendem es-
tas histórias (relativas aos atletas) como 
situações que podem acontecer.

M&M — Por que a Nike não aposta em pes-
quisas tradicionais?
Edwards — É simples: o que é melhor no 
fim do dia, pesquisa ou conversa? Con-
versamos com as pessoas. Acho que pos-
so tirar muito mais de você por meio de 
uma conversa do que tentando pesqui-
sá-la. Com a pessoa certa, no contexto 
certo, o consumidor me dará as informa-
ções que quero.  
 
M&M — A Nike investe em publicidade tra-
dicional, com comerciais na TV, por exem-

plo, mas também em muitas ações virais e 
nas mídias sociais. Como vocês escolhem 
a mídia adequada para cada campanha?
Edwards — Para nós, tudo envolve a his-
tória que queremos contar e para quem 
iremos contar, com quem queremos criar 
conexões. Se entendo as pessoas com as 
quais quero me comunicar, posso enten-
der o veículo no qual devo colocar essa 
história, se deve ser um filme, um livro, 
mídias sociais. Tudo começa com a his-
tória e a pessoa com a qual queremos nos 
comunicar. Entendido isso, o resto torna-
-se bem claro para a gente. 

M&M — E qual a relevância do digital e das 
mídias sociais?
Edwards — As mídias sociais são como 

um amplificador. Se criarmos um grande 
produto que os consumidores amem, eles 
contarão para os amigos.  E, se podemos 
ajudar nosso consumidor nisso, é o que 
vamos fazer. As tecnologias digitais são 
verdadeiramente um amplificador para 
a história, e não o motivo de contarmos 
estas histórias. A história, o produto e o 
serviço têm de vir em primeiro lugar. Fa-
ça algo grandioso e as pessoas contarão 
a história por você.

M&M — Há quem defenda que, apesar de 
todo o poder que ganhou recentemente, 
o consumidor muitas vezes não sabe exa-
tamente o que quer. Como executivo de 
uma empresa que aposta alto em inova-
ção, o que pensa a respeito?
Edwards — Ouvindo o consumidor ele 
vai lhe dar a direção do que o interessa e 
do que provavelmente vai querer. A tare-
fa, para uma marca ou companhia, é en-
tregar-lhe algumas coisas que provavel-
mente não espera, reconhecendo o que 
ele disse que precisa. Acreditamos em 
uma combinação dos dois: ouvimos nos-

sos consumidores, mas, ao mesmo tempo, 
agregamos tecnologia ou algo a mais para 
entregarmos o que ele possivelmente não 
tinha sequer imaginado. Isso é parte da 
jornada da inovação. Às vezes assumimos 
o risco, e criamos algo realmente novo e 
maravilhoso, porque temos um feeling a 
partir do que ele nos contou.

M&M — Qual a importância da marca pa-
ra uma empresa como a Nike?
Edwards — A marca é uma das coisas 
mais importantes na nossa organiza-
ção. E a marca é construída em cima 
de grandes produtos, que permeiam 
tudo que fazemos. É uma promessa 
para nosso consumidor do que nós so-
mos e do que nos propusemos a fazer 
e de como o servimos. E nós os servi-
mos com grandes e inovadores produ-
tos, todos os dias — e isso é o que de-
sejam e esperam de nós, então temos 
de fazer. Servimos o atleta, o atleta que 
vive em você, não importa se você re-
almente joga ou se apenas sonha em 
ser um atleta. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1564, p. 6-7, 17 jun. 2013.




