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A central de  
experiências da Nike
Serviços e customização integrarão vendas e relacionamento  
com o consumidor no renovado site da marca

Por jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br
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Veja entrevista com o VP da Nike, 
Henry Rabello, em http://bit.ly/17JfNdz

Rabello, da Nike:  Brasil é o terceiro maior mercado da empresa, que aposta no poder de fidelização de itens personalizados (acima, a campanha “Ouse Ser Brasileiro”) junto aos jovens

Jogo rápido

Meio & Mensagem — Quanto a Nike in-
vestirá em marketing, em ações e pro-
jetos relacionados à seleção brasilei-
ra, até a Copa do Mundo? 
Henry Rabello — Não posso entrar 
em detalhes quanto ao investimento, 
mas esse será o maior investimento da 
história da marca no Brasil, em termos 
de valores, criatividade, oportunidade 
de engajamento e até mesmo em rela-
ção às lojas que estamos abrindo. Esta-
mos falando de várias frentes. Envolve 
campanha, experiências no ponto de 
venda, online. E o crescimento que es-
tamos tendo em lojas é uma maneira 
integrada de realmente aproveitar es-
se momento em que os grandes even-
tos esportivos acontecerão no Brasil.

“O Brasil é hoje o epicentro da energia do esporte”
Vice-presidente de marketing da Nike no Brasil, Henry rabello voltou a trabalhar para a companhia no País em fevereiro de 2012, após nove anos ocupando cargos de  
liderança na empresa para mercados globais e regionais. Entre outras funções, foi diretor global de marketing para a divisão de sportswear e diretor de marca para Ásia e Pacífico. A 
carreira de Rabello na fabricante de materiais esportivos começou em 1995, na Nike da Alemanha, e inclui uma primeira passagem pela subsidiária brasileira, em 1998, quando a matriz  
norte-americana assumiu o controle da operação nacional. 

M&M — Pelo fato de o País ser a sede da 
Copa de 2014, a Nike do Brasil tem parti-
cipado da criação das campanhas globais 
da empresa relativas ao futebol? 
Rabello — O Brasil é hoje o epicentro 
dessa energia do esporte para o mundo. 
A Nike Brasil se tornou a terceira maior 
subsidiária da marca. Isso faz com que 
seja uma inspiração para a matriz. Esta-
mos criando campanhas locais que são 
aproveitadas globalmente, e vice-versa. 
Às vezes é uma atualização ou mesmo al-
go complementar, mais local. “Encontre 
sua grandeza” foi assim: trouxemos es-
sa campanha para o Brasil e colocamos 
nosso ponto de vista. Recentemente es-
tive em Miami com nossa equipe de lide-
rança de marketing global e tive a opor-

tunidade de ver pela primeira vez as ini-
ciativas que estão sendo desenvolvidas 
(para o próximo ano). O papel do Brasil 
numa Copa do Mundo, que acontecerá 
aqui, é parte desse processo. Até por isso 
estamos próximo desse desenvolvimen-
to, que é liderado pela Wieden+Kennedy, 
de Portland. No Brasil, trabalhamos com 
a mesma agência. O alinhamento propi-
cia que estejamos juntos nessa jornada. 

M&M — Neymar tem potencial para ser 
o grande rival do Messi (patrocinado pe-
la concorrente Adidas) tanto em campo 
quanto fora dele, na atenção do público 
e na publicidade?
Rabello — Com certeza. O futebol que 
ele esté jogando nos inspira. 

M&M — Mas ele terá esse papel no 
marketing da Nike?
Rabello — Muitos jogadores fazem 
parte dessa família Nike. Todos te-
rão a oportunidade de participar da 
campanha global. Estamos decidindo 
isso nesse momento. E o único joga-
dor confirmado na Copa do Mundo, 
hoje, é o Julio Cesar — foi o que dis-
se o Felipão. 

M&M — Acho que o Neymar está mais 
garantido na Copa do que o Felipão. 
Rabello — Ele está arrebentando. Acre-
ditamos que um atleta do nível dele 
tem potencial para desempenhar um 
papel muito importante para o Brasil 
na Copa do Mundo — e para a Nike.

Marcada para o domingo 24, a apresen-
tação do uniforme que a seleção bra-

sileira vestirá na Copa do Mundo de 2014 
será uma demonstração da estratégia a ser 
usada pela Nike, a fim de ativar o patrocí-
nio à equipe nacional. O evento no Aterro 
do Flamengo, no Rio de Janeiro, terá trans-
missão ao vivo pelo site da marca e contará 
com atrações paralelas, como campeonato 
de skate e corrida de rua. No dia seguinte, 
começa a pré-venda  da nova camisa cana-
rinho, também por meio do portal na in-
ternet — que ganha status de protagonis-

ta na expansão dos negócios da empresa 
no País para os próximos anos. 

 “Estamos integrando em nossa plata-
forma digital todas as formas de nos re-
lacionarmos com o consumidor. Quere-
mos transformar nosso site em um centro 
de experiências, informações e vendas”, 
afirma Henry Rabello, vice-presidente de  
marketing da Nike no Brasil, sobre a reno-
vada página da marca na web, que agora 
reúne em um mesmo ponto de partida o 
comércio eletrônico e os sites de todas as 
categorias nas quais a companhia atua 

no Brasil. “O digital é fundamental para 
o presente e o futuro da marca, para esta-
belecermos a conexão diária e constante 
que almejamos ter com os consumidores, 
oferecendo serviços, experiência e toda a 
inspiração que levamos para os atletas”.

Na semana passada, o endereço eletrô-
nico nike.com.br já serviu como ponto de 
partida da primeira ação de comunicação 
voltada para a Copa do Mundo de 2014 — 
cujo filme estreia em 1º de dezembro, em 
TV aberta e fechada e internet. Criada pela 
Wieden+Kennedy e batizada de “Ouse Ser 

Brasileiro”, a campanha tem cinco jogado-
res da equipe de Felipão (Neymar, Thiago 
Silva, Paulinho, David Luiz e Bernard) co-
mo estrelas. Cada um deles ganhou uma 
silhueta estilizada e frase ilustrativa de su-
as características de jogo. 

A grande atração para o público jovem é 
um aplicativo por meio do qual o usuário é 
incentivado a criar uma silhueta própria e 
uma frase personalizada, nos mesmos mol-
des da arte feita para o quinteto de craques. 
O resultado pode ser compartilhado em 
redes sociais ou até mesmo transformado 
numa camiseta customizada — que pode-
rá ser adquirida na loja online. 

A decisão de colocar o site em papel 
central para o relacionamento e as ven-
das é parte fundamental da meta para o 
crescimento da companhia no Brasil, que 
neste ano ultrapassou o Reino Unido e se 
tornou o terceiro maior mercado da Nike 
no mundo, atrás apenas de Estados Uni-
dos e China. O objetivo é alcançar, até 
2018, um faturamento de US$ 2 bilhões 
no País. Nas projeções da empresa, o e-
-commerce (incluindo também as vendas 
por canais virtuais de varejistas multimar-
cas) responderá por até 25% desse valor. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1587, p. 30, 25 nov. 2013.




