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Três anos atrás, um trio de engenheiros da Adidas-Salomon começou a trabalhar duro em uma 
sala sem janelas de uma construção no centro de Portland, Oregon, transformada em oficina 
secreta. Seu objetivo: criar o primeiro calçado de corrida inteligente, que usasse um computador 
embutido na sola para ajustar o amortecimento do choque do calcanhar com o solo em tempo 
real, de acordo com as mudanças na superfície. 
 
"Sabíamos que teríamos de reescrever as regras", diz Christian DiBenedetto, principal engenheiro 
de calçados da Adidas nos EUA. "Mas também sabíamos que ele seria pesado se conseguíssemos." 
 
Bem, talvez. Mesmo que a Adidas tenha conseguido fazer um calçado computadorizado confiável, 
o que não se sabe é se um número suficiente de consumidores darão valor à inovação. 
 
O Adidas 1, uma maravilha de alta tecnologia de US$ 250, chega este mês às lojas, como uma 
grande aposta de que a companhia alemã pode redesenhar as linhas da batalha com concorrentes 
como Nike e Reebok International. 
 
No calcanhar do tênis aerodinâmico existe um sensor bem fino e um ímã que monitoram o 
tamanho do choque aplicado ao pé e ajusta a palmilha mil vezes por segundo. Os executivos da 
Adidas acreditam que o tênis poderá virar seu iPod, uma tecnologia tão pronta para cair no gosto 
popular que poderia ser adaptada aos seus modelos para basquete e futebol e, eventualmente, 
entrar na lucrativa liga dos tênis que todo jovem urbano quer ter. "É a maior novidade do setor 
em décadas", diz um esperançoso Erich Stamminger, executivo-chefe da Adidas. 
 
Mas as Adidas também pode da um passo em falso. Ninguém sabe se mesmo corredores de 
verdade estão preparados para pagar US$ 250 por um tênis - mais de 50% acima do preço do 
tênis mais caro do mercado. O Nike Air Jordans, vendido a algo entre US$ 150 e US$ 175, apenas 
ensaiou uma recuperação no ano passado, depois de dois anos de vendas em queda. 
 
A Adidas não revela quanto investiu no Adidas 1, mas analistas afirmam que a produção é 
complicada e que os novos tênis vão custar quatro ou cinco vezes mais que um modelo comum. 
Por isso, a produção este ano ficará abaixo de 10 mil unidades, para dar um ar de exclusividade 
ao produto e proteção à aposta de Stamminger.  
 
A Adidas segue o exemplo da BMW e da Mercedes-Benz, duas fabricantes de automóveis de luxo 
da Alemanha. As duas introduziram tecnologias caras, como sistemas de navegação, em modelos 
caros, estabelecendo credibilidade e massa crítica. Depois, implementaram as tecnologias em 
modelos mais baratos. 
 
Mas sapatos não são carros e a Adidas não pode se dar ao luxo de errar. Fora dos Estados Unidos, 
ela é a rival clara da Nike e detém uma participação dominante de 35% no mercado de chuteiras. 
No fim da década de 90, porém, a Adidas caiu para o terceiro posto no mercado de calçados de 
marca para atletismo dos EUA, que movimenta US$ 8,3 bilhões, em decorrência de campanhas 
publicitárias fracas e produtos antiquados. A Adidas manteve uma participação de 9,1% em 2003 
e 2004, contra 12% da Reebok e 36,4% da Nike. 
 
Stamminger está deixando os varejistas mais interessados na Adidas. Os projetos para os EUA 
agora são feitos em Portland, revertendo anos de design que era elaborado em Munique e 
fracassava no Missouri. Ele também obteve direitos publicitários exclusivos, na TV americana, 
para a transmissão da Copa do Mundo de Futebol, em 2006. 
 
Nike e Reebok desenvolvem seus próprios "calçados inteligentes", embora afirmem que não estão 
indo tão longe ao ponto de usar chips de silício. 



 
Stamminger conseguiu fazer com que as vendas da Adidas crescessem 2% em 2004, depois de 
dois anos de estagnação. Agora, ele acredita que as vendas crescerão entre 5% e 10% este ano, 
atingindo os dois dígitos em 2006, graças em parte ao Adidas 1.  
 
São expectativ as impetuosas para um tênis cujo preço está num território que nem Michael 
Jordan poderia alcançar, mesmo em seus melhores dias. 
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