
Adidas cria chuteiras com chip embutido 
Julie Cruz  
 
A Adidas fabrica chuteiras desde a década de 1920, tendo dominado o futebol nesse segmento 
durante a maior parte desse tempo. A arquirrival Nike, que começou a acelerar seus negócios 
no futebol na metade da década de 1990, vem tentando ultrapassar a companhia alemã como 
a maior marca do esporte, patrocinando grandes equipes como o Barcelona e jogadores 
populares como Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. Agora, a Adidas anunciou uma nova jogada 
para permanecer à frente: uma chuteira que usa um chip embutido para coletar e transmitir 
informações que os jogadores poderão usar para aperfeiçoar suas habilidades. 
  
"Temos como mostrar o que você fez, fornecer os principais indicadores de seu desempenho e 
possibilitar a você comparar tudo isso com seus desempenhos anteriores, o desempenho de 
seus colegas de time, dos oponentes, ou dos nossos astros globais", diz Ryan Mitchell, diretor 
da equipe de lançamento de produtos da unidade de negócios interativos da Adidas. 
  
A chuteira - usada por Lionel Messi, escolhido duas vezes para FIFA como o Melhor Jogador do 
Ano - começou a ser vendida na América Latina, Europa e Ásia em 15 de novembro e chega às 
lojas dos Estados Unidos em 1º de dezembro. Ela foi criada para manter o que a Adidas estima 
ser uma participação de mercado de 33%, avaliada em até € 5 bilhões (US$ 6,8 bilhões) por 
ano. "A Adidas tem um legado no futebol que a Nike não tem e suas inovações deverão trazer 
mais crescimento", diz Joerg Frey, analista da M.M. Warburg, em Hamburgo. 
  
Mark Josefson, analista da consultoria Silvia Quandt Research, estima que as vendas da Adidas 
no segmento de futebol poderão crescer até 15% em 2012 para € 1,6 bilhão. "Definitivamente 
acreditamos que ampliaremos nossa liderança em 2012", diz o presidente-executivo Herbert 
Hainer. A Nike, cuja chuteira Mercurial Vapor é usada por Ronaldo, está vendo "grandes 
resultados" com os produtos voltados para o futebol, segundo a porta-voz Mary Remuzzi.  
 
A nova chuteira da Adidas é uma versão da Adizero f50, lançada em 2010 como a mais leve do 
mercado, com 165 gramas para o homem que calça 42. Ela carrega um chip de oito gramas 
inserido sob a sola, que transmite dados sobre velocidade máxima, distância percorrida e 
número de arrancadas, para um computador ou aparelho móvel. O produto usa uma versão do 
sistema miCoach da Adidas, lançado em 2006, para monitorar o desempenho do atleta. Mas 
medir a movimentação no futebol não é fácil porque os jogadores se movimentam em mais de 
uma direção. O novo chip, conhecido como célula de velocidade, "pode medir a velocidade e a 
distância em todos os movimentos num raio de 360º", diz Mitchell. 
  
Um pacote que inclui as chuteiras, um chip de velocidade e um software para analisar os dados 
em um smartphone ou computador, será vendido por € 245 (US$ 338). "O produto será um 
pouco caro para os jovens", diz Thomas Effler, analista do WestLB. "No entanto, os pais estão 
mais dispostos a pagar um extra por uniformes e chuteiras do que por itens eletrônicos caros, 
de modo que aposto numa sensibilidade menor ao preço. Há uma grande consciência de marca 
entre os garotos hoje em dia e os pais sempre pagam por ela." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 2011, Empresas, p. B8. 
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