
A Federação Internacional de
Futebol (Fifa) anunciou ontem
que firmou acordos com empre-
sas para testar a tecnologia so-
bre a linha do gol pela primeira
vez no Mundial de Clubes, que
será disputado dos dias 6 a 16 de
dezembro no Japão, com a parti-
cipação do Corinthians.

O sistema GoalRef, que usa
um modelo de bola específico e
um campo magnético, será usa-
do no estádio de Yokohama, en-

quanto o outro dispositivo, o Ha-
wkeye — Olho do Falcão, já usa-
do em quadras de tênis —, ba-
seado em imagens captadas por
câmeras de vídeo, será restado
em Toyota.

A GoalRef é de tecnologia ale-
mã, desenvolvido por pesquisa-
dores do Fraunhofer Institute
for Integrated Circuit. Já o se-
gundo sistema é um produto da
empresa britânica Hawk-Eye
Innovations.

Uma vez instalados, ambos
os sistemas devem passar por
diferentes testes realizados
por um instituto independente
suíço. Após estas experimenta-
ções a Fifa decidirá se finalmen-
te aprova ou não o uso da tec-

nologia sobre a linha do gol du-
rante as oito partidas do Mun-
dial de Clubes.

Antes de cada jogo, os árbi-
tros deverão verificar se o siste-
ma funciona corretamente.

Se a experiência for bem-su-
cedida no Japão, a Fifa pretende
usar esta tecnologia no Brasil pa-
ra a Copa da Confederações de
2013 e a Copa do Mundo de Fute-
bol de 2014.

Entre outubro de 2011 e ju-
nho de 2012, as empresas passa-
ram por uma série de testes em
laboratórios e no próprio cam-
po, com simuladores e em parti-
das reais. Segundo o jornal in-
glês Daily Mail, o custo será de
R$ 500 mil por estádio. ■
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ABB no Brasil inaugura escritório no Recife

A Technogym, fabricante de ser-
viços e equipamentos de ginásti-
ca, está disposta a dar um rosto
brasileiro para o seu corpo euro-
peu. E para atingir esse objeti-
vo, a empresa de origem italia-
na vai inaugurar sua primeira
unidade no país.

“Acreditamos que o mercado
brasileiro tem um dos maiores
potenciais do planeta”, destaca
Nerio Alessandri, presidente
mundial e fundador da compa-
nhia. “O Brasil é o segundo país
neste segmento, perdendo ape-
nas para os Estados Unidos. São
mais de 18 mil academias e ain-
da há espaço para crescer”,
completa.

Sem informar o valor do in-
vestimento, o executivo conta
que a inauguração do centro de
montagem, localizado na Barra
do Piraí, no estado do Rio de Ja-
neiro, está prevista para 2013.
“Queremos ficar perto do clien-
te e principalmente reduzir o
tempo de entrega que antes po-
dia levar até 120 dias, o que era
inaceitável”, completa Paolo
Guidi presidente da companhia
para o Brasil. Por aqui, o setor
de fitness cresce anualmente en-
tre 20% a 25%.

Com a nova unidade fabril,
Alessandri, estima que o Brasil
vai encerrar 2013 com um fatu-
ramento em R$ 70 milhões. “O
país deve representar cerca de

8% da receita da companhia
nesse primeiro ano e esperamos
um crescimento ao longo dos
anos”, estima. Em 2012, o fatu-
ramento da Technogym deve fi-
car em US$ 600 milhões, com o
Brasil participando com 2%.

Novos negócios
Presente no Brasil há mais de 10
anos, a Technogym tem como
clientes grandes academias co-
mo Bioritmo, SmartFit, Bodyte-
ch, Formula, Cia. Athletica,
Runner, além de hotéis, empre-

sas e times de futebol como Vas-
co da Gama, Flamengo, Botafo-
go e Atlético Mineiro.

De acordo com o presidente
mundial da companhia, a em-
presa está voltada para uma no-
va estratégia, deixando de focar

apenas no mercado de fitness e
olhando agora para o segmento
de bem estar.

“O interesse pelo segmento
de fitness é de 2% a 3%, enquan-
to o de bem estar é 20% a 30%.
Sem dúvida, no cenário atual, o
segmento de bem estar repre-
senta uma tendência em negó-
cios mundiais e uma grande
oportunidade social” “É uma
chance de os governos investi-
rem em prevenção e reduzir os
custos de saúde pública, para as
empresas investirem em funcio-
nários mais produtivos e moti-
vados e para que as pessoas te-
nham uma vida melhor”, com-
plementa.

Alessandri ainda revela que
no próximo ano, a empresa irá
aumentar sua parcela no atendi-
mento a hospitais, centros de
reabilitação, hotéis, condomí-
nios residenciais e clientes cor-
porativos como escritórios, in-
dústrias e associações. “Nossa
intenção é crescer em todos os
segmentos, principalmente no
de academia corporativa, ativi-
dade que tem crescido no Brasil
e que já está presente em diver-
sas empresas.”

De acordo com o executivo
da Technogym, mesmo com a
crise na Europa, os negócios da
empresa continuam firmes em
todo o mundo. “A Europa é res-
ponsável por 50% das vendas,
seguido por Ásia (20%), Améri-
cas (20%) e África e Oriente
(10%).” ■

Fifa fecha acordos com empresas de tecnologia

A ABB, empresa de tecnologias de energia e automação, inaugurou um

escritório em Recife (PE) voltado para a gestão de projetos do setor

energético. O Brasil é considerado um importante mercado de atuação

para a empresa, que em 2011 teve um faturamento global de US$ 38

bilhões. Dentro da estratégia mundial do grupo, a unidade brasileira

reservou para o período de 2011 a 2014, um investimento de cerca de

US$ 200 milhões.

Sistemas sobre a linha do gol
serão levados a campo no
Mundial de Clubes, no Japão
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