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Esqueça a velha bola de couro, costurada à mão, produzida artesanalmente e pense duas 
vezes antes de maltratá-la na 'pelada' com os amigos no fim de semana. A tecnologia 
incorporada à bola avançou de tal forma que chega a ser um sacrilégio chamá-la de 'pelota', 
'gorduchinha' ou 'balão de couro'.   
   
Todos os anos, a indústria põe no mercado uma média de cinco a seis novos modelos de bolas 
de futebol - da cor e revestimento à forma de produção, elas traduzem como poucos 
equipamentos para a prática do esporte, o grau de tecnologia hoje aplicado ao futebol.  
 
Para se ter uma idéia, o modelo que será usado na Copa do Mundo deste ano começou a ser 
desenvolvido em 2004 e só foi apresentado em dezembro passado, durante os sorteios para as 
chaves dos jogos, em Leipzig, na Alemanha.   
   
Batizada com o pomposo nome de Teamgeist (espírito de equipe, em alemão), antes de rolar 
no Mundial, a bola passou por testes em vários institutos na Inglaterra, na Suíça e nos Estados 
Unidos - além é claro de ser avaliada nos templos do futebol como os estádios do AC Milan e 
do Real Madrid.  
 
Mas por que dois anos desenvolvendo um produto que, segundo historiadores, já existia na 
China antes do início da Era Cristã? "A Teamgeist tem 14 gomos, contra os 32 gomos 
tradicionais de pentágonos e hexágonos", explica Bruno Abilel, gerente da categoria futebol da 
Adidas do Brasil. Desde 1970 a Adidas International é a patrocinadora oficial da Fifa e, além da 
bola, fornece os uniformes do trio de arbitragem.  
 
Na prática, o número menor de gomos quer dizer que a precisão do chute aumenta de forma 
considerável - o que é fundamental na cobrança de uma falta, de um escanteio ou de um 
pênalti.   
   
A bola que passará de pé em pé nos 64 jogos da Copa da Alemanha, dispensa a costura e é 
colada por processo térmico. "Isso minimiza o problema da área mais dura - e que também 
interfere na estabilidade", diz Abilel, acrescentando que a Teamgeist é revestida em 
poliuretano - que absorve apenas 0,1% de água em caso de jogo sob chuva. "A velha bola de 
couro absorve 10% de água e ganha esse volume em peso."  
 
Antes de receber o carimbo de "aprovada" e o selo da Fifa, a bola da Adidas passou por maus 
bocados - como aliás passam todas as bolas para disputas oficiais.   
   
Os testes incluem nada menos que 2 mil chutes - dados por robôs sempre à mesma força e 
velocidade. Abilel diz que é o mínimo de chutes exigidos pela Fifa para garantir que a bola não 
sofrerá deformações ao longo da partida. Outra curiosidade é o teste do rebote. Segundo a 
Fifa, para ser perfeita, a bola não pode quicar mais do que dez centímetros na segunda vez 
que bate no solo. Abilel diz que a Teamgeist não quica mais que dois centímetros. Para 
completar, a bola da decisão será dourada.  
 
Mas tanta tecnologia tem seu preço e a bola oficial da próxima Copa do Mundo não sai por 
menos de R$ 400. Quem não exige tanta sofisticação pode ficar com modelos parecidos a um 
preço mais acessível. São as réplicas, que custam entre R$ 59 e R$ 79.   
   
Seja qual for a opção, antes da próxima partida com os amigos no fim de semana, é bom 
conferir se a bola está dentro do que determina a Fifa: peso entre 420 e 445 gramas; 
circunferência entre 68,5 e 69,5 centímetros e perda de no máximo 20% de pressão durante a 
partida. Feita a checagem, é só colocar os craques em campo e fingir que é Ronaldinho 
Gaúcho.  
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Patrocínio influencia opção do consumidor  
 
Vale a pena gastar US$ 40 milhões para ser patrocinador oficial de uma Copa do Mundo? A 
julgar pelos resultados de vendas de bolas de futebol da Adidas, a resposta parece ser sim. 
Das cinco mil bolas de futebol vendidas de janeiro a abril deste ano nas dez lojas da rede 
Roxos e Doentes - varejista especializada em material esportivo - algo entre 20% e 30% são 
da marca Adidas, a patrocinadora e fornecedora exclusiva do Mundial da Alemanha. "O apelo 
do patrocínio é muito grande e a marca ganha força", diz Eduardo Rosemberg sócio-diretor da 
empresa.  
 
Segundo ele, sem Copa do Mundo, há equilíbrio de vendas entre as principais marcas do 
mercado - Adidas, Nike, Umbro, Penalty e Topper - com ligeira vantagem para essas duas 
últimas - "que têm preços um pouco menores, por serem nacionais".  
 
Rosemberg não tem uma pesquisa científica que trace de forma precisa o perfil do comprador 
de bolas de futebol. "Mas a experiência mostra que garotos entre 12 e 14 anos são os 
principais compradores. Em seguida, vêm homens adultos que jogam futebol no fim de 
semana com os amigos e por fim, os colecionadores".  
 
O gerente de marketing da Bayard, outra rede especializada em esportes, Gilson da 
Anunciação, diz que as vendas de bolas de futebol estão 30% maiores neste início de ano, em 
relação a igual período de 2005. "Mas no primeiro mês da Copa esse percentual chega fácil aos 
50%", aposta.  
 
Também na Bayard - que tem nove lojas em shoppings de São Paulo - as bolas com a marca 
da patrocinadora oficial da Copa são as campeãs de vendas. Não a original, que custa R$ 400, 
mas as réplicas, que valem entre R$ 50 e R$ 70. Segundo Anunciação, cerca de 2,2 mil bolas 
já foram vendidas desde o começo do ano, e a expectativa, diz ele, é que as vendas subam 
ainda mais em junho.  
 
Anunciação diz que os candidatos a Ronaldinho Gaúcho são muito mais influenciáveis do que 
se imagina e na hora de comprar escolhem a bola oficial do campeonato em andamento. 
"Assim, as bolas da Topper vendem mais durante o Campeonato Paulista e as da Nike têm 
mais saída no início e fim do Campeonato Brasileiro."  
 
A bola hoje é um artigo bonito, com cores fortes e chamativas e isso, segundo Anunciação, 
atrai a garotada. "Tem menino que compra bola de futebol e não usa, para não estragar", diz.  
 
Na Esporte Fabiano, o perfil do público é outro. Lá, as vendas são para as empresas e, 
segundo Daniel Fernandes Filho, responsável pela área, as agências de publicidade formam o 
pelotão de frente entre os compradores. "O pessoal usa muito para fazer promoção", diz ele 
acrescentando que com a Copa, as vendas corporativas registraram aumento de 60% de 
janeiro até agora. "Só uma empresa de cartão de crédito comprou mil bolas, de uma só vez", 
conta.  
 
Bola de futebol é o artigo que mais se vende em ano de Copa do Mundo. "Somando todas as 
linhas de futebol, o crescimento nas vendas em anos de Copa é de 180%. Mas na categoria 
bolas, o aumento supera os 400%", afirma Bruno Abilel, da Adidas. Mas, segundo ele, o 
recordista na América Latina não é o país pentacampeão. "Vendemos mais na Argentina e no 
México. O Brasil vem em terceiro lugar", diz. Os preços mais em conta dos fabricantes 
nacionais justificam o ranking desfavorável à marca alemã no país. 
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Fabricantes inovam para gritar gol com a torcida  
 
Se nos gramados oficiais a disputa pela bola tem o gol como endereço, nos bastidores são os 
executivos que tentam empurrar suas marcas para os braços da torcida.  



Em ano de Copa do Mundo - à exceção da camisa oficial da Seleção Brasileira - as bolas de 
futebol são o artigo mais vendido, com alta de 60%.  
 
A Topper calcula vender algo entre 37% e 42% só entre abril e agosto deste ano, por conta do 
efeito Copa, segundo o gerente de produto da Topper, Juliano Svizzero Reghini. "Para o ano 
todo a projeção é crescer entre 16% e 20%".  
 
Batizada de Kv Carbon 12 a bola da Topper para este ano é produzida com kevlar - marca 
registrada da Dupont - uma estrutura molecular que quando misturada ao carbono vira uma 
fibra de alta resistência. "É o mesmo material usado na fabricação dos cockpits dos carros de 
Fórmula 1", diz Svizzero.  
 
Patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores da América 
- vencida pelo São Paulo Futebol Clube no ano passado - a Nike calcula vendas 51% maiores 
neste ano. Hoje a empresa tem três modelos diferentes de bolas - a Tiempo, a Total 90 
(Brasileirão e Copa do Brasil), e a Mercurial (usada na Sul-Americana e na Libertadores).  
 
Antes de ser dominada por craques como Rogério Ceni e companhia, a Mercurial passou três 
anos em desenvolvimento nos laboratórios de Oregon, sede da Nike. Os testes incluíram desde 
chutes de 60 metros, à avaliação da estabilidade da bola, feita no Aeronautic end Astronautics 
Institute, da Universidade de Washington.  
 
Paulo Mündel, gerente de equipamentos da Nike diz que a Mercurial é 2,58% mais veloz que 
as bolas da concorrência. "Ela sai mais rápido do pé e ultrapassa a linha do gol 46 centímetros 
mais rápido que as outras". E que diferença isso faz? "Bem, se você estiver na marca do 
pênalti isso significa que sua chance é 46 centímetros maior do que a do goleiro". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 maio 2006, Tendências & Consumo, 
p. B5. 


