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Especialistas dizem que incidente não atrapalha vendas de chuteiras da empresa. Concorrência 
aproveita. O quanto a imagem de uma marca tem boa percepção junto a seus consumidores 
não é medido apenas por meio do desempenho de vendas. Na verdade, ela é colocada em 
cheque principalmente nos momentos de crise. Foi o que aconteceu na semana passada com a 
Nike, durante jogo-teste do Brasil com a Nova Zelândia. Ronaldo preocupou. Isso porque, suas 
chuteiras, do modelo supermoderno Mercurial Vapor III, lhe causaram bolha. Pronto. A crise 
estava formada.  
 
A Nike, portanto, se deparou com um problema. Um não, dois. Além de ter de identificar onde 
estava a tal costura que incomodou o Fenômeno, ainda precisava gerenciar uma possível crise 
de imagem. Afinal, o consumidor não pode achar que se estiver andando no shopping e quiser 
comprar uma chuteira Nike, ela vai prejudicar seu futebol com os amigos, no fim de semana. 
"Nem todo mundo é Ronaldo", lembra Jaime Troiano, da Troiano Consultoria de Marcas.  
 
Para o especialista, o incidente não foi capaz de prejudicar a imagem da Nike, que agiu, 
segundo Troiano, corretamente ao reconhecer o problema. "A Nike trabalha consistentemente 
seu marketing, por meio de campanhas, patrocínios. Isso faz com que ela tenha uma certa 
‘blindagem’ quando uma crise se abate. Está ligada a coisas positivas", comenta Troiano, ao 
lembrar de outras polêmicas em que a Nike já esteve envolvida. Entre elas, a produção de 
itens da marca por menores de idade, na Ásia.  
 
"Empresas como a Nike estão sempre preparadas para enfrentar um incidente. É o bom 
gerenciamento da marca", ressalta o especialista. Troiano cita outras marcas que passaram 
por problemas, mas não tiveram a imagem afetada - TAM, Firestone (Bridgestone Firestone), 
entre outras.  
 
Sobre o caso "bolha no pé do craque", segundo comunicado enviado pela Nike do Brasil, a 
chuteira Mercurial Vapor III foi desenvolvida em parceria com o próprio jogador, "que inclusive 
foi fundamental para a criação do primeiro calçado da linha Mercurial em 1998".  
 
De acordo com a gigante dos esportes, a chuteira Mercurial Vapor III é feita sob medida para o 
jogador. A Nike conta ainda que Ronaldo recebeu pares de sua chuteira exatamente iguais às 
que ele já vinha usando há três meses. "Já acionamos nossos técnicos e estamos trabalhando 
para aperfeiçoar o calçado, considerando estas informações recentes sobre o desconforto no 
calcanhar. Nosso objetivo é, como sempre, entregar a Ronaldo chuteiras que contribuam para 
melhorar seu desempenho em campo", informa a companhia norte-americana.  
 
Pesquisa feita pelo conglomerado de publicidade BBDO diz que o valor comercial da imagem de 
Ronaldo Fenômeno é de € 29,4 milhões, o que lhe coloca na sétima posição num ranking 
mundial. No topo está Ronaldinho Gaúcho - uma imagem que vale € 47 milhões, informa a 
BBDO.  
 
Anúncios de oportunidade  
 
No embalo do incidente envolvendo a Nike, algumas marcas aproveitaram para criar anúncios 
de oportunidade, referindo-se, ainda que indiretamente, as tais bolhas no pé do Fenômeno. 
Este foi o caso da marca Band-Aid (J&J), que, segundo Milton "Cebola" Mastrocessario, VP e 
diretor de criação da McCann-Erickson, fez a informação virar comunicação.  
 
A partir das declarações do chefe do departamento médico da Seleção Brasileira ("A bolha está 
cicatrizando. Vai formando uma pele e a gente protege com Band-Aid") a agência criou o 
anúncio "Bolha". A peça, nas cores verde e amarela, representa a camisa número 9. Para 
anunciar o produto, um Band-Aid foi colado na perna do número e acompanhado do título: "Se 
depender de nós, vai ter até gol de calcanhar". "A Copa do Mundo favorece os anúncios de 
oportunidade", diz Mastrocessario, da McCann.  
 



Paulo Celso Freitas, diretor de atendimento da Talent, concorda. Tanto é que a agência, que 
tem a conta da Rainha (SP Alpargatas), também colocou nos cadernos de esporte dos jornais 
um anúncio alusivo ao incidente da Nike. "A Rainha não produz chuteiras, apenas tênis. Ainda 
assim quisemos enfatizar a qualidade do produto no anúncio", diz Freitas.  
 
"Se você usa Rainha e tem ouvido as notícias dos últimos dias, não deve se lembrar do 
significado da palavra bolha", diz o anúncio. "Mas não acredito que a Nike vai deixar de vender 
chuteiras por causa do problema", afirma o publicitário da Talent, depois de criar a primeira 
peça da agência para a Rainha.  
 
A inglesa Umbro, concorrente direta da Nike no ramo de chuteiras, foi outra que colocou nos 
jornais anúncio de oportunidade. A publicidade foi criada pela Neogama/BBH.  
 
A Umbro usou a chuteira X-Boot, nos pés de jogadores como Rogério Ceni e Michael Owen, 
entre outros. O anúncio apresenta a imagem da Umbro com o título: "Algumas sugestões para 
você não ter bolhas no pé". "Nossa idéia não é agredir, mas fortalecer a nossa marca", 
menciona o diretor de operações da Umbro no Brasil, Paulo César Verardi.  
 
De acordo com o executivo, o mercado de chuteiras (campo, society e salão) é bastante 
disputado no Brasil. Os maiores players são Nike, Adidas, Diadora e Umbro, além das 
nacionais Penalty, Topper (SP Alpargatas) e DalPonte. "Este segmento não é auditado no País. 
Calculamos ter 30% de market share, enquanto a Nike detém 20%", diz Verardi, ao completar 
que para o consumidor o que mais importa, na seqüência, é tecnologia, conforto, design e, por 
último, preço.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


