
NO LIMITE DA TECNOLOGIA
Inovação tecnológica e design diferenciado: máxima adotada pelas empresas fabricantes

de artigos para atividades físicas. Produtos são desenvolvidos para revolucionar a per-

formance dos atletas na terra, na água, no ar... E assim o fazem. A exposição "Sport

& Design", promovida pela entidade francesa VIA, reúne os

novos paradigmas da prática esportiva

Vanessa Domingues

Início do século XX. Jogadores de futebol entram em campo, ves-

tindo uma "touca" (?). Para a colocação de uma câmera inflável de

borracha no interior da bola, existe uma abertura que é fechada por

um cordão. Esse cordão fica pendurado do lado de fora, podendo

causar ferimentos na cabeça dos atletas (!]. Mais tarde, um (peque-

no] avanço: costura interna. O problema restringe-se aos dias de

chuva, quando o couro encharca, deixando a bola, claro, demasia-

damente pesada.

Ano de 1938. A chuteira direita do atacante Leônidas estoura duran-

te partida contra a Polônia, na Copa do Mundo. Ele permanece no

jogo e marca um gol, enquanto o calcado recebe "ajuda profissional".

Já é proibido jogar sem o uniforme completo, mas, devido à forte

chuva, o barro encobre seu pé, e o gol acaba sendo validado.

Ano de 3004. Atletas desfilam uniformes em tecido sinté-

tico; o suor é absorvido com rapidez, evitando a prolife-

ração de bactérias e garantindo conforto térmico. As

No alto da página, óculos Speedlite, da Speedo: as lentes

foram criadas após estudos para identificar as regiões da

cabeça e dos olhos que apresentavam maior atrito com a

água - tecnologia utilizada no Fast Skin FS II, traje para

nadadores que reduz a vibração e oscilação da musculatura.

Ao lado, bola Roteiro®, da Adidas: a nova técnica de laminação,

em conjunto com o processo de costura mecânica, garante

precisão na trajetória, menor absorção de água e resistência

àabrasão



À direita, nadadeiras FLP 500 Tribord, da Decathlon Creation,

design Jean More Seynhaeve, 2003: produzidas em conjunto

com a indústria de calçados esportivos, trazem o conceito

Easy Propulsion. Um aerofólio, fixado na parte da frente,

reduz o atrito com a água, o que otimiza a potência do nado

e minimiza o rastro, evitando fadiga muscular mesmo após

utilizações prolongadas

chuteiras distribuem o peso e a massa de forma inovadora,- o pé

experimenta estabilidade e os chutes ganham potência. A bola tem

costura quase imperceptível e os gomos aparecem leves e estáveis;

as jogadas tornam-se velozes e precisas.

Futuro transforma-se em presente.

Nos esportes, tecnologia e performance andam lado a lado, jogam

na mesma equipe, brigam em conjunto pelo prêmio maior: a supe-

ração de limites.

Empresas do mundo inteiro apostam no binômio, investindo

maciçamente em produtos capazes de influenciar o desempenho

de atletas profissionais ou amadores. O diferencial na corrida

pelo primeiro lugar tem nome conhecido: design - a ferramenta

estratégica para a competitividade, instrumento de progresso.

Comprovações puderam ser vistas na exposição "Sport & Design",

realizada em Paris, França, entre 3 de setembro e 26 de dezembro

de 2004, pelo Valorisation de 1'Innovation dans l'Ameublement

À direita, tênis Adidas l, da Adidas: capaz

de realizar 5 milhões de cálculos por segun-

do, o microprocessador ajusta o amorteci-

mento ideal deforma suave, com níveis que

variam de macio a rígido. O sistema fun-

ciona com uma bateria que dura até 100

horas. O tênis chega ao mercado brasileiro

em março de 2005



Acima, à esquerda, jaqueta Vapor Bowl, da Patagônia: criada

para praticantes de esportes de inverno, possui canais ver-

ticais no forro e protetores impermeáveis em náilon sobre os

ombros que asseguram o conforto térmico. Na seqüência,

luva Selfheat Ouechua, da Decathlon Creation, design Cédric

Caprice e Vincent Chiffoleau, 2002: uma pequena cápsula,

fechada por uma tampa, permite que o usuário expire no in-

terior da luva; o ar aquece as mãos por cerca de 15 minutos

[VIA], instituto dedicado à promoção e valorização do design de pe-

cas para a vida contemporânea: mobiliário, iluminação, utensílios

domésticos e objetos decorativos, entre outros itens.

Mais de 200 produtos provaram a importância do design, associa-

do à engenharia, para o desenvolvimento de artigos esportivos des-

tinados ao público em geral. Novidades incríveis que transfiguram

diferentes modalidades esportivas.

Para a corrida, o destaque é o Adidas 1. O microprocessador embu-

tido no solado calcula o amortecimento necessário

de acordo com o tipo de terreno - o suficiente

para a prática com risco mínimo de lesão muscular.

Os aventureiros podem contar com o colete/mochi-

la Extreme Runner, da Eider. O produto ajusta-se ao

corpo, mantendo a liberdade de movimento, sem compro-

meter a ventilação. A bolsa na parte de trás é adaptável de

acordo com o volume da bagagem.

tomo e ò esquerda, Bondo S/t, Decathlon Creation, design Ar-

nault Gournac, 2004: o bastão de caminhada, com estrutura em

carbono e magnésio, transforma-se em assento. O apoio para a

mão se divide; sobre as duas partes, o usuário se acomoda e

descansa no "banco" em gel.

À direita, chuteira Cellerator Zero, da Puma: desenvolvida para

superfícies naturais rígidas, a chuteira, com a parte superior

em microfibra, proporciona, por meio de tecnologias exclusi-

vas, estabilidade e amortecimento ideais



Nesta página, macacão de couro para motociclistas Bora Pró/

do Dainese: protetores termoformados para os ombros, com

revestimento externo em titânio, além de inserções especiais

para pescoço, costelas, braços, coxas e região lombar da colu-

na garantem segurança sem abrir mão do conforto. Resistente

e ergonômico, está disponível em várias cores e versões - o

traje pode ser feito também sob medida



À direita, Inflate Tent, da Decathlon Creation,

design Arnault Gournac, 2004: ideal para passeios

ou aventuras, o produto é fácil de transportar e

montar - infla-se em poucos instantes. Impermeá-

vel e bastante resistente à abrasão, pode ser usa-

do ò porte ou integrado a outras barracas

Acima, colete/mochila Extreme Runner, da Eider: a

tecnologia Air Cooling confere ao produto leveza e

boa ventilação, evitando que o usuário transpire

excessivamente.

À direita, Spore Shoes, Monsieur Faltazi: criado para

praticantes de windsurfe, o calçado permite boa ven-

tilação no pé, além de oferecer estabilidade na pran-

cha. A tecnologia empregada envolve a utilização de

laser para solidificar uma resina líquida dentro da for-

ma predeterminada. O processo é totalmente compu-

tadorizado, sem qualquer intervenção humana

Os óculos Speedlite, da Speedo, fazem a diferença nas competições

de natação. Seu formato hidrodinâmico reduz - e quase anula - o

coeficiente de arrasto na água.

A jaqueta Vapor Bowl, da empresa Patagônia, foi criada para os pra-

ticantes de esportes de inverno. Além de oferecer resistência à

água e ao vento, traz, em um dos bolsos, aparelho de comunicação

ou tocador de MP3.

Apenas alguns exemplos de como a combinação design/tecnologia

pode contribuir para a performance esportiva.



À direita, Fitness Cabinet, da Decathlon Creofíon,

design Philippe Vahe, 2004: a "maleta", de 30 x 90

centímetros, transforma-se em uma pequena esta-

ção fitness. As peças ajustáveis e os acessórios

disponíveis possibilitam a execução de exercícios

cardiorrespiratórios, para músculos superiores e

inferiores. Além disso, um tapete pode ser estendi-

do para atividades de relaxamento

D design dn tênis Rio Move, lançada pela

Nike na Brasil, é resultado de pesquisas,

na praia! D estudn revelai, pnr exempla, que correr na areia demanda esfarça 1,5 vez

maior, se comparada au desgaste em sala dura. As descobertas conduziram ao desen-

volvimento de um calçado específica para a prática esportiva nesse ambiente. E, com a

criação nos pés, o desempenho das atletas fica, invariavelmente, melhor...

A parte superior em micromalha vazada evita o acúmulo de areia, proporc ionando

conforto e boa vent i lação. Ds entalhes direcionais do so lado oferecem tração na

areia e amortecimento em superfícies rígidas. As extremidades ar redondadas não

deixam o pé afundar, o que aumenta a estabi l idade e a ef ic iência.

A coleção conta ainda cnm o Rio Sock, para at iv idades variadas, como futebol ou

vôlei; com o Air Rio Straod, para corr idas pelas ruas e avenidas l i torâneas; e com

c chinelo Rio Sl ide, para passeias.

Embora não tenha part ic ipado da exposição "Spart 5 Design", a tênis Ria Move tam-

bém evidencia a influência do design na per formance dos atletas

Acima, veleiros para terra, da Seagull: usados para lazer ou

competição, os monotipos são produzidos em fibra de vidro,

com estrutura em ferro. O apoio para os pés pode ser ajus-

tado de acordo com a estatura do piloto.

À esquerda, bicicleta Cross Pró, da Audi: ambas as rodas são

equipadas com sistemas de suspensão e amortecimento. Os

amortecedores funcionam por meio de componentes hidráu-

licos: a suspensão é pneumática ou utiliza molas de aço. A

frenagem efeito com discos hidráulicos ventilados, garan-

tindo segurança mesmo em pisos úmidos. Pesa 11,9 quilos


