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Nike dá destaque à tecnologia
para lucrar mais com roupas
Empresa lança linha de vestuário Sphere, com tecidos tridimensionais

Andréa Giaffone
de São-Paulo

Camisetas empapadas de suor
que colam no corpo e pesam uma
tonelada é um dos efeitos recorren-
tes da prática de exercícios físicos
que a Nike está determinada a tornar
coisa do passado. Depois de criar a
tecnologia Dry-Fit —que ajuda a
passagem do suor para o meio am-
biente—, a empresa, que teve fatu-
ramento global de US$ 9,8 bilhões
em 2002, lança uma nova família de
produtos para vestuário com dife-
rencial tecnológico:
a Nike Sphere, que
utiliza tecidos tridi-
mensionais para
aumentar o confor-
to de quem pratica
esportes. A novida-
de pode impulsio-
nar os ganhos da
companhia com o segmento de rou-
pas, que em 2002 chegaram a US$
2,8 bilhões no mundo.

"No mercado norte-americano,
os volumes de vendas da linha
Sphere alcançaram, em menos de
um ano (apenas duas coleções), o
mesmo patamar que a tecnologia
Dry-Fit levou dez anos para atin-
gir", comenta a diretora da equipe
de inovações avançadas da Nike,
Carne Davis. A executiva diz acre-
ditar que a resposta rápida do mer-
cado se deve ao fato de que hoje os
consumidores já conhecem os be-
nefícios que o vestuário com dife-
rencial tecnológico pode lhes pro-

porcionar, ao passo que no proces-
so de introdução da tecnologia Dry-
Fit o desconhecimento era total e
não havia a confiança na eficiência
da tecnologia que existe hoje.

"O diferencial da linha Sphere é
que a estrutura do tecido permite a
circulação de ar entre a pele a roupa,
o que se reverte em mais conforto e,
conseqüentemente, em melhor de-
sempenho", explica Carrie. A inspi-
ração para essa tecnologia foi a fi-
siologia do corpo humano e sua re-
lação com o ambiente. "O corpo

humano tem seus
próprios mecanis-
mos para controlar
sua temperatura",
diz Carrie. O pro-
blema é que a partir
do momento em
que se convencio-
nou que seria preci-

so usar roupas para fazer exercícios,
a eficiência desses mecanismos fi-
cou comprometida. "O que fizemos
foi criar estruturas de tecido capazes
de otimizar os resultados da vanta-
gem que a natureza nos dá."

A tecnologia foi utilizada pela
primeira vez durante os Jogos
Olímpicos de Sidney, em 2000,
por maratonistas. "Mas essa é uma
tecnologia que favorece não só aos
atletas olímpicos como também
quem apenas sai para passear com
o cachorro", fala Carrie. Da busca
pela harmonia entre corpo e clima,
a Nike criou quatro novas tecno-
logias. A Nike Sphere Pro permite

maior respirabilidade e proteção
contra a chuva ao mesmo tempo
em que mantém o atleta seco.

A Sphere Thermal cria um es-
paço entre o corpo e a roupa e
mantém o atleta aquecido sem que
ele tenha que usar roupas pesadas.
Já a Sphere Cool possui estruturas
que aumentam o fluxo de ar entre
o corpo para que a roupa não cole
e deixe o esportista encalorado.
Por fim, existe a tecnologia Sphere
Dry, que é uma parente próxima da
tecnologia Dry-Fit. Tem como
missão transportar o suor para lon-
ge da pele, dispersando-o para o
lado de fora da roupa. O suor va-
pora mais rápido para deixar o
atleta refrigerado e seco.

As roupas com diferencial tecno-
lógico agregado custam no mercado
norte-americano cerca do dobro das
linhas tradicionais. No Brasil, essa
diferença pode ser ainda maior por-
que todas as peças com a marca Ni-
ke Sphere serão importadas. "A par-
tir do fim do ano, começaremos a
produzir parte da linha Sphere no
Brasil, o que poderá reduzir o pre-
ço", diz a gerente de comunicação
da empresa, Kátia Gianone.

Por enquanto, 50% da coleção
Nike que está nas lojas possui al-
gum diferencial tecnológico. "A
tendência é que esses produtos, em-
bora mais caros, continuem a cres-
cer na preferência do consumidor
porque quem experimenta a tecno-
logia percebe que há algo melhor
para fazer exercícios", diz Carrie.


