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na na imagem de criatividade
do futebol brasileiro para falar
sobre a Copa do Mundo.
A campanha, que entrou no
ar ontem, no intervalo comercial do Fantástico, da TV Globo,
serácombinada com umaestratégia de expansão no varejo. A
Nike pretende abrir pelo menos mais 20 lojas próprias no
PaísatéosJogosOlímpicos.Ho● Decisão
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“A Nike é uma marca de
performance (...) Queremos
criar produtos que ajudem
o consumidor a correr
mais rápido, a jogar
melhor.”
Trevor Edwards
PRESIDENTE DA MARCA NIKE
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Fora do patrocínio, empresa
criou uniformes chamativos para
atletas e falou da Olimpíada indiretamente, como na campanha
premiada ‘Find Your Greatness’.

Popular. Para agradar a um
contingente maior da população, a Nike sabe que o fator preço é importante. O presidente
mundial da marca diz que, para
cortar custos e evitar impostos
de importação, a empresa está
aumentando a produção local
em fábricas terceirizadas. “Hoje, cerca de 40% das roupas e
30% dos calçados vendidos localmente são feitos no Brasil”,
diz Trevor Edwards.
Segundo o executivo, a companhia pretende dobrar sua receita no Brasil por duas vias: incentivando o crescimento do
mercado como um todo e também garantindo uma participação maior nas vendas. Ao ga-

nhar visibilidade no País, a Nike
deixará claro que sua orientação é a performance esportiva,
e não o estilo ou a moda, como
ocorre com concorrentes como
a alemã Puma.
Edwards explica que os contratos de patrocínio de longo
prazo a atletas de renome mundial–casodosjogadoresdefutebol Ronaldo Fenômeno e Neymar–vãomuitoalém domarketing. Segundo o executivo, esses relacionamentos ajudam de
forma decisiva no desenvolvimentodetecnologiasquepoderão ser usadas no futuro por
atletas profissionais e amadores. “Uma das principais razões
de mantermos parcerias com
atletas ao redor do mundo são
as grandes ideias que eles têm
para novos produtos.”

●

Copa de 2014

A Adidas patrocina o evento, mas
a Nike vai usar a relação com a
seleção brasileira para ganhar
espaço; a campanha, desta vez,
chama-se ‘Ouse ser Brasileiro’.
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Estratégia
para eventos
esportivos
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PONTOS-CHAVE
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Marca é famosa por ‘marketing de emboscada’

ut

Nike se prepara para
aumentar sua exposição
na Copa, apesar de a
Adidas ser patrocinadora
oficial do evento

A

mo as rivais Asics e Mizuno”,
explica Cecília.

assinou um acordo para garantir que cumpriria no mundo inteiro as regras norteamericanas relativas ao trabalho infantil.
O presidente mundial da
marca Nike, Trevor Edwards,
admite que houve problemas
no passado, mas afirma que a
companhia aperfeiçoou suas
políticas em relação à contratação de fornecedores desde
então, adotando novos padrões que valem em todo o
mundo.
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A grande tela exibe imagens
de dribles emocionantes de
atletas brasileiros e da torcida em delírio. No palco desfilamo consagrado Ronaldo Fenômeno, o ascendente Luiz
Gustavo e o técnico Felipão.
Jornalistas de todo o mundo
se reúnem no Forte de Copacabana, um dos cartões-postais do Rio de Janeiro, para conhecer o novo uniforme da seleção brasileira. É a paixão pelo futebol usada em prol do
marketing e de um ambicioso
objetivo econômico: a meta
da Nike de dobrar sua receita
no País em cinco anos.
Os dois maiores eventos esportivos do mundo terão o Bra-

sil como palco, e a Nike decidiu
que este é o momento perfeito
para dar um salto no mercado
brasileiro. A empresa deve fechar o atual ano fiscal, que termina em junho de 2014, com receita de US$ 1 bilhão no País.
Hoje, o mercado brasileiro é
o sexto mais importante para a
multinacional americana. Segundo o presidente mundial da
marca Nike, Trevor Edwards, a
ideia é que esse cenário mude
bastanteaté2018. “OBrasilpassará a ser nosso terceiro mercado, atrás somente dos Estados
Unidos e da China.”
AproveitandoaCopadoMundo,aempresacriouumacampanha de veiculação mundial com
o título “Ouse ser Brasileiro”,
que será exibida em português
eem inglês. A ideia é pegar caro-

res em marketing, a Nike vem
preparando o terreno há muito
tempo para uma grande aposta
no Brasil. O relacionamento de
longoprazocoma seleçãobrasileira,que começou em 1997, pode ser visto como o “marco zero” da estratégia atual.
“Acho que a Nike tem todas
as ferramentas para transformaraCopadoMundoeasOlimpíadas em oportunidades de
crescimento.Sãoeventosextremamente conectados ao negócio da companhia”, diz Cecília
Russo,diretoradoGrupoTroiano de Branding. Uma pesquisa
da consultoria mostra que a Nike é, ao lado da Adidas, a marca
esportiva mais admirada pelo
jovem brasileiro.
A especialista diz que a marca
é desejada entre a classe média,
o que é fundamental para uma
empresa que está interessada
em crescer de forma significativa em volume. “A Nike não nasceuparaatenderaumnicho,co-
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Empresa tentará usar Copa do Mundo e Jogos Olímpicos para
dobrar de tamanho no mercado brasileiro nos próximos 5 anos
ENVIADO ESPECIAL / RIO

Em 1996, uma reportagem da
renomada (e hoje extinta)
revista Life mostrou crianças
paquistanesas trabalhando
na confecção de bolas da Nike. Foi uma das denúncias
envolvendo os métodos de
produção da companhia, especialmente criticados na Ásia.
Dois anos depois da publicação da reportagem, a Nike
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Maturação. Segundo consulto-

Fernando Scheller

Empresa usou
trabalho infantil

fin

Nike se prepara
para seu maior
salto no Brasil

PARA LEMBRAR
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je, são 30 unidades no Brasil.
Além disso, acaba de iniciar a
operação em português do site
Nike.com. Além de vender produtos, a plataforma digital permitirá a extensão do portfólio
oferecido no Brasil. Novidades
que foram febre no exterior –
como a Nike Fuel Band, pulseira que mede o gasto calórico de
uma pessoa ao longo do dia –
poderão ser lançadas aqui, já
que seu funcionamento depende da conexão com a Nike.com.

ed

uc

ac

io
n

ai

s.

Ambição.
Edwards quer
Brasil como 3º
maior mercado
para a empresa

Para ganhar espaço durante a
Copa do Mundo, a Nike deve
voltar a lançar mão de uma estratégiaquejáéassociadaàmarca: o marketing de emboscada.
Trata-se de um subterfúgio para ganhar notoriedade mesmo
sem patrocinar diretamente
grandeseventos.NocasodaCopa do Mundo de 2014, a marca
esportiva que aparece entre as
patrocinadoras oficiais é a alemã Adidas.
Por isso, na hora de falar sobre o mundial de futebol, a multinacionalamericana não poderá citar o evento diretamente.
Segundo a Federação Internacional de Futebol (Fifa), o uso
das expressões “Fifa”, “Copa
doMundo”,“Copa2014”e“Bra-

sil 2014” não é permitido a nãopatrocinadores.
Mas isso não se revelou um
empecilho para a Nike pegar carona em grandes eventos no
passado, de acordo com Clarisse Setyon, coordenadora do
MBA em Marketing Esportivo
daEscolaSuperiordePropaganda e Marketing (ESPM). Ela
lembra da campanha Find Your
Greatness, veiculada durante os
Jogos Olímpicos do ano passa-

do.MesmosempodercitarLondres– a sede dasOlimpíadas –, a
companhia achou uma brecha:
falou do atleta em cada dentro
decadaindivíduo,usandodiversas outras cidades chamadas
“Londres” ao redor do mundo
como cenário.
Compensação. O sucesso desse tipo de ação, segundo Clarisse, leva os organizadores de
grandes competições esporti-

evento. Neste cenário, a Nike
tem a sorte de patrocinar há 16
anos o time anfitrião, que também vem a ser um dos favoritos
ao título de campeão.
“Acho que, no fim das contas,
a disputa é muito simples. Se o

Brasil for campeão, a marca da
Nikevaiapareceremtodoocanto”,dizumespecialistaem marketing, que pediu para não ser
identificado. “Se a Alemanha
for campeã, a Adidas é que vai
sair ganhando.”

Anúncio

Faça a escolha certa.

Conheça o Balcão de Anúncios do Estadão
no Bairro do Limão e anuncie!

Anúncio

● Porte

US$ 1 bi

deverá ser o faturamento da
Nike com as vendas no Brasil
ao fim do próximo ano fiscal,
que termina em junho de 2014

acesse

20

é o número de novas lojas
próprias da Nike a serem abertas
no Brasil até 2016

vas a criar novas formas de promover as marcas que efetivamente pagam a cota de patrocínio. Para 2014, a Fifa separou a
apresentação da bola oficial da
Copa do sorteio das chaves.
“Criar um evento separado é
uma forma de deixar a marca da
Adidas em mais evidência.”
Para especialistas em marketing,noentanto,apostarnaseleção certa pode ter um efeito até
maior do que o patrocínio ao

Olimpíadas de 2016

Para os jogos do Rio, empresa
será a fornecedora de material
esportivo, como bolas, e também vestirá os atletas da delegação brasileira.

Horário de atendimento:
Segunda à quinta - 8h30 às 19h
Sexta-feira - 8h30 às 20h
VENDAS PARA

GRANDE SÃO PAULO

OUTRAS LOCALIDADES

EMPRESAS 11 3347-7000 0800-0195566

Estacionamento no local

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B3.

