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Com a aproximação das Olimpíadas de Verão, os fabricantes de roupas esportivas começam a 
concentrar esforços no marketing de suas novas peças, projetadas para aprimorar a força 
muscular e ajudar a circulação, entre outros benefícios. Algumas das promessas não resistem a 
provas médicas, mas o movimento já produz um efeito claro: pressiona a Under Armour, pioneira 
da tendência.   
 
Adidas e Wacoal, uma fabricante japonesa de peças íntimas femininas, promovem roupas com 
bandas integradas ao tecido que incrementam o suporte muscular. Speedo e TYR Sport 
desenvolveram novos trajes de banho para ajudar os atletas olímpicos a disparar pela água. Em 
breve, a Nike apresentará uma nova linha de calças esportivas aderentes ao corpo. A Skins, uma 
empresa iniciante australiana, começará uma campanha de marketing nos Estados Unidos 
sustentando que suas roupas aceleram a recuperação muscular após esforços extremos. "Este é 
um segmento muito quente", diz o executivo-chefe da Skins, Jaime Fuller. "Todos estão 
entrando."   
 
Há meses, as novas concorrentes vêm minando a liderança da Under Armour. A empresa tem 
35% desse nicho de mercado nos EUA, que movimenta US$ 3 bilhões, segundo a Sports One 
Source. Poucos anos atrás, sua participação estava em 40%. Embora suas vendas continuem em 
alta, as margens de lucro diminuíram, assim como as suas ações. Recuaram de US$ 65, em 
setembro passado, para US$ 33.   
 
À medida que as novatas desafiam a Under Armour em meio a uma economia em desaceleração, 
também promovem avanços tecnológicos, embora ponham em risco sua credibilidade ao garantir 
melhoras contínuas de desempenho. Vários dos avanços referem-se ao que se chama de 
"compressão dos músculos". Quando você se exercita, seus músculos expandem-se com sangue e 
outros fluidos, explica o médico Wayne Sebastianelli, diretor do centro de medicina esportiva da 
Penn State, a Universidade do Estado da Pensilvânia.   
 
Tecidos ajustados ao corpo, pressionando os músculos, ajudam o escoamento de fluidos e 
facilitam a entrada de sangue novo. "Teoricamente, isso permite que você se sinta melhor, 
podendo gerar mais potência e melhorar seu desempenho", diz Sebastianelli. As conclusões são 
"em sua maior parte informais", ressalta, sem comprovação rigorosa mas, enquanto isso, as 
"pessoas gastam milhões de dólares nesse negócio".   
 
Por anos, os médicos receitaram meias de compressão para casos de trombose venosa profunda, 
quando se desenvolvem coágulos de sangue nas veias. As peças, muitas vezes usadas em viagens 
de avião de longa distância, ajudam a empurrar o sangue pelas veias. O crédito por trazer a idéia 
ao mercado de massa é da Under Armour, que se tornou uma megamarca de US$ 606 milhões ao 
comercializar seus produtos como resposta instintiva às camisetas folgadas de algodão comuns na 
prática de esportes.   
 
A Skins, com vendas previstas de US$ 35 milhões para este ano, é muito pequena em 
comparação à líder, portanto, precisa parecer bem sincera aos olhos do público. O site da 
empresa de Sydney lista vários estudos sobre recuperação muscular. Além da compressão, os 
produtos da Skins supostamente ajudam o corpo a se livrar de toxinas de diferentes grupos 
musculares. "Talvez parte (dos benefícios) seja psicológico", diz Jeff Keil, adepto dos produtos da 
Skins e triatleta, que ficou em 11º. entre os americanos na disputa do Ironman do ano passado. 
"Mas, realmente, acredito que as roupas reduzem a fadiga."   
 
Pesquisas médicas recentes, contudo, colocam em dúvida o papel do ácido lático. Um estudo da 
Columbia University atribui a fadiga à perda de cálcio em tecidos cansados, o que estimula uma 
enzima corrosiva dos músculos. A médica Riva Rahl, diretora do programa de bem-estar da clínica 



Cooper, em Dallas (EUA), examinou alguns dos estudos citados pela Skins. É possível que os 
tecidos tenham alguma influência na recuperação muscular, diz ela, "mas não vi estudos bem 
concebidos" que comprovem isso. A diretora da Skins nos EUA, Patricia Babka, afirma que os 
estudos passam pela fiscalização de uma comissão de especialistas.   
 
Outras empresas também alardeiam suas inovações em tecidos. A Wacoal vende calças esportivas 
justas que imitam a arte japonesa de passar fitas pelas pernas dos atletas. Com camadas de 
tecido que se estendem como fitas pelos tendões, nos quadris e joelhos, as calças são 
recomendadas pela empresa para corredores e esquiadores, que precisam de suporte na parte 
inferior do corpo. A Wacoal tem 15 patentes para proteger sua tecnologia.   
 
Os trajes de banho estreitos para nadadores, por outro lado, buscam reduzir o atrito com a água. 
A TYR Sport, uma divisão da Swimwear Anywhere, possui uma nova peça com painéis suaves que 
cobrem músculos da cintura, nádegas e pernas para diminuir o atrito criado durante a pernada do 
nado no estilo peito. Também, supostamente, limita a fadiga muscular. O novo traje LZR, da 
Speedo, tem qualidades similares de redução do atrito, anunciadas pesadamente por vários 
atletas bem pagos. "Fico confiante em saber que estou usando o traje mais rápido", afirma o 
recordista mundial Michael Phelps, no site da Speedo.   
 
A empresa recruta especialistas aeroespaciais, médicos e engenheiros para desenvolver os maiôs, 
mas nem todos os experts são persuadidos. "Phelps é um nadador de talento, mas está ganhando 
muito dinheiro pelo apoio", diz Sebastianelli, da Penn State. "Trata-se de um testemunho, não de 
uma prova científica." 
 
(Tradução de Sabino Ahumada)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 mar. 2008, Tendências&Consumo, p. B4. 


