
O tênis que sabe onde pisa 
 
Novo calçado da Adidas tem chip que ajusta o amortecimento de acordo com o impacto no solo  
 
Um tênis de corrida com um chip acoplado e funções de computador. Esse calçado, que mais 
parece ter saído do desenho animado Os Jetsons, chega às lojas brasileiras no mês que vem. 
Chamado de Adidas 1, o tênis possui na sola um chip com velocidade de 20 megahertz, mais ou 
menos a potência de um computador do início dos anos 90. O microprocessador tem capacidade 
para fazer 5 milhões de cálculos por segundo e é 2.000 vezes mais rápido que o reflexo humano. 
Sua função é ajustar o amortecimento do tênis de acordo com o impacto. A cada pisada, um 
sensor instalado abaixo do calcanhar mede a compressão e determina a inclinação do solo e o tipo 
de piso (se é mole, duro etc.). A informação é enviada ao chip e, antes que o pé toque novamente 
no solo, um pequeno motor ajusta o amortecimento do calcanhar para evitar desconforto e 
lesões. Tudo em milésimos de segundo. A bateria que aciona o motorzinho dura 100 horas.  
 
O sistema pesa 42 gramas, 10% do peso total do tênis, de 425 gramas. É um pouco mais do que 
os tênis de corrida convencionais, que pesam 350 gramas, em média. A Adidas acredita que o 
novo tênis pode se transformar numa espécie de iPod, o tocador de música que se tornou o 
grande sucesso da Apple. "Essa é a grande invenção da indústria de artigos esportivos nas últimas 
décadas", diz Erich Stamminger, CEO da Adidas na América do Norte. A dúvida é se algum 
corredor estará disposto a pagar por um tênis tão caro – 1.000 reais, o dobro de um tênis de 
corrida de primeira linha, como o Mizuno Wave. Justamente por causa dessa incerteza, a 
produção do modelo neste ano será de apenas 10.000 unidades. A Adidas está seguindo o mesmo 
caminho das fabricantes de automóveis de luxo BMW e Mercedes-Benz. Elas investem em 
tecnologias caríssimas, como sistemas de navegação, e, em troca, melhoram a imagem da marca 
e empregam tecnologia semelhante em modelos mais baratos. A corrida, em si, não exige muita 
coisa além de um tênis confortável, com bom sistema de amortecimento e estabilidade.  
 

Fotos divulgação 

 
ADIDAS 1 
Chip instalado na sola do tênis tem potência de 20 
megahertz e bateria para 100 horas  

 
 
 
 



 
 
 

Cada vez melhores  

A brasileira Rainha também investiu em tecnologia. Um dispositivo permite modificar o formato 
interno do Rainha System 3 000 de forma a se adaptar ao tipo de pé. O novo modelo da série 
Mizuno Wave tem entressola mais leve que a das edições anteriores  

   

 

MIZUNO WAVE PRO RUNNER 8 
Com entressola feita de material mais leve, por 400 reais  

 

RAINHA SYSTEM 3000 
Um tênis que se adapta ao formato do pé, por 180 reais  
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