
Tecnologia e sofisticação para acertar a bola no gol  
Eliane Sobral  
 
A final da Copa do Mundo de 1954, realizada na Suíça, foi uma das mais emocionantes da 
história do mundial. A favoritíssima Hungria, de Puskas, então invicta havia 28 jogos 
internacionais e campeã olímpica, enfrentava a Alemanha - da qual já havia ganhado por 8 a 2 
na primeira fase.   
 
O primeiro tempo terminou confirmando a condição de favorita da Hungria - que vencia o jogo 
por 2 a 0. Mas começou a chover. Na verdade, um verdadeiro dilúvio desabou sobre Berna. Foi 
então que Adi Dassler, um sapateiro alemão que adorava esportes em geral e o futebol em 
especial, resolveu testar sua mais nova invenção: as travas removíveis das chuteiras que os 
craques de seu país usavam. Num campo de futebol que à distância mais parecia uma piscina, 
as travas que Dassler desenvolveu fizeram a diferença e deram equilíbrio aos jogadores. O 
resultado foi imediato: enquanto os húngaros escorregavam em campo, os alemães 
mantinham-se em pé e viravam o placar. Final: Alemanha 3, Hungria 2.  
 
A invenção de Adi Dassler foi apenas o primeiro toque de sofisticação nas chuteiras. Hoje, a 
empresa que Dassler fundou em 1920 e batizou de Adidas 29 anos depois, produz calçados 
para a prática de futebol que chegam a custar inacreditáveis R$ 1 mil. "É a única chuteira 
'tunável' do mercado", diz Bruno Abilel, gerente da categoria futebol da Adidas. Por tunável 
entenda-se uma chuteira customizada. Junto com o calçado, o consumidor leva para casa três 
cabedais (a parte de cima da chuteira), dois jogos de chassi (que são as palmilhas) e três 
jogos de trava (uma para cada tipo de piso).   
 
As chuteiras sofisticaram-se a tal ponto que formam hoje o mercado mais rentável para as 
fabricantes de material esportivo. O diretor de calçados da Nike, Amadeu Aguiar Júnior, calcula 
que no mundo todo o setor movimente US$ 5 bilhões ao ano. No Brasil, as estimativas da Nike 
falam num mercado de quatro milhões de pares vendidos por ano e faturamento anual na casa 
dos R$ 200 milhões.   
   
A exemplo das bolas e das camisas oficiais de seleções, as chuteiras também têm suas réplicas 
e é possível encontrar modelos por até R$ 79. Mas esse mercado tem uma característica muito 
própria.  
 
Dividida em três categorias - futebol de campo, society e futebol de salão - é a primeira 
divisão que impulsiona as vendas. Por outro lado, as chuteiras para futebol de campo não são 
as mais vendidas.   
   
Nas grandes cidades, a valorização imobiliária reduziu o número de campos de futebol e os 
poucos que existem estão nas periferias. O resultado foi a expansão das quadras de futebol 
nas escolas, edifícios residenciais, empresas e clubes, o chamado futebol de salão. Também 
ganharam espaço as quadras de futebol society - que têm quadra com grama sintética e 
normalmente são utilizadas pelo público adulto.  
 
Na ponta do lápis, essa reorganização geográfica da prática do esporte significa que as 
chuteiras para futebol de salão respondem pelas vendas de 50% de toda a categoria, as de 
society representam 30% e o calçado para futebol de campo fica com os 20% restantes.   
   
É um mercado contraditório, diz Amadeu Aguiar, da Nike, porque na hora de comprar uma 
chuteira, mesmo que seja para jogar futebol de salão ou society, o consumidor - 
principalmente as crianças e os mais jovens - procuram modelos similares aos utilizados pelos 
grandes nomes do futebol. "Por isso que se investe tanto dinheiro no patrocínio aos jogadores 
de primeira linha, como Ronaldo, do Real Madrid, ou Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona", diz.  
 
Também no caso das chuteiras há uma diferença em relação aos demais itens do uniforme de 
um time ou de uma seleção nacional. É a única parte em que o jogador tem liberdade para 
escolher a marca que vai usar.  



"É uma convenção internacional. As mãos dos goleiros e os pés de todos os jogadores são 
deles e eles decidem com que equipamento jogar", diz Abilel, da Adidas. O meio-campista 
Kaká, por exemplo, vai vestir camisa, calção e meias Nike (patrocinadora da Seleção 
Brasileira), mas nos pés usará chuteiras Adidas, com quem tem contrato de patrocínio.   
 
A briga para calçar as estrelas do futebol, por enquanto está a favor da fabricante norte-
americana. Dos 23 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Alemanha, a 
Nike calça 11 jogadores. Já as chuteiras da Adidas estão nos pés de cinco jogadores do Brasil.   
   
Peter Hudson, diretor mundial de criação de produtos da Nike, que esteve no Brasil nesta 
semana, diz que, além de impulsionar as vendas, o patrocínio à estrelas de futebol têm outra 
função: "Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho não são só nossos garoto-propaganda. Eles nos ajudam 
a desenvolver novas soluções tecnológicas". Ele lembra que os primeiros modelos de chuteiras, 
nos primórdios das Copas do Mundo eram feitos em couro, pesavam até 1 quilo (quando 
secos) e não tinham nada de conforto. "Hoje a indústria usa couro de canguru, que é mais leve 
e macio, e uma chuteira de ponta não pesa mais que 300 gramas".  
 
O executivo diz ainda que trabalhar com os atletas de primeira linha representa outro desafio 
para a indústria: cada jogador tem uma habilidade e é por isso que o mercado tem tantos 
modelos diferentes. Um privilegia a força, outro a habilidade, e outros o equilíbrio. Este é o 
tripé da indústria de chuteiras no mundo. Atualmente são mais de 50 diferentes modelos 
disponíveis no mercado.   
 
Leia mais 
 
Criança segue o ídolo e adulto quer conforto  
 
Homens adultos escolhem as chuteiras com as quais vão se exibir pelo conforto, pela 
qualidade do material com que são produzidas e pela durabilidade. Já o público infantil, quer 
mesmo uma chuteira igual à dos craques Ronaldinho Gaúcho, Kaká e David Beckham. "Para a 
criançada pouco importa se a chuteira é Nike ou Adidas. Eles querem é seguir o ídolo, se 
igualar ao melhor ou, no caso do Beckham, usar a chuteira com o design mais moderno", 
explica o gerente de produtos de futebol da rede de lojas Bayard, Naser Mohamad.  
 
Segundo ele, as chuteiras infantis representam 50% das vendas totais do calçado no Brasil. As 
crianças fazem parte de um contingente de consumidor que todo lojista adora. "Os moleques 
destroem as chuteiras num piscar de olhos e aí a mãe ou o pai tem de vir comprar outra", diz. 
Se bem cuidada, afirma Mohamad, uma chuteira pode durar de sete meses a um ano. "Já nos 
pés das crianças, elas não têm mais que quatro meses de vida."  
 
Mohamad diz que de janeiro a abril deste ano as vendas de chuteiras tiveram crescimento de 
10%. "E só agora no mês de maio as vendas subiram outros 20%". Ao contrário das camisas 
de seleções nacionais - cujas vendas têm pico nos momentos antes de começar a Copa do 
Mundo - no caso das chuteiras o efeito mundial costuma ser mais duradouro. "É quando os 
astros vão desfilar seus calçados em campo e provocar a cobiça dos praticantes", diz o 
executivo da Bayard, que tem oito lojas em São Paulo.  
 
Na rede de lojas especializada em material esportivo Roxos e Doentes, com onze lojas em São 
Paulo, as vendas de chuteiras cresceram 30% desde o início do ano e em todas as categorias - 
para a prática de futebol de campo, futebol society e futebol de salão, segundo o diretor 
presidente da rede, Eduardo Rosemberg.  
 
Os fabricantes não informam quanto investem no marketing das chuteiras mas, segundo os 
varejistas, a guerra no ponto-de-venda costuma ser feroz. "Todos querem o lugar de destaque 
na vitrine, colocar seus displays no centro da loja", diz Mohamad.  
 
Segundo ele, é difícil dizer quem vence a guerra pela preferência do consumidor. "Diria que é 
uma disputa pé a pé com ligeira vantagem para a Nike por conta dos patrocínios aos Ronaldos. 
Mas a Adidas tem Kaká, um ídolo no Brasil, e David Beckham, o rei do design".  



 
Rosemberg diz que na Roxos e Doentes, a terceira marca mais vendida é a Puma, exatamente 
pelo design. 
 
Leia mais 
 
Dez primeirosa minutos do jogo definem a arbitragem 
Simon Haydon 
 
Se o futebol ficar chato durante a Copa do Mundo, observe os sinais secretos entre os juizes e 
bandeirinhas que apitam os jogos. Apesar de ter sido testada nos principais jogos do 
campeonato europeu deste ano, a comunicação via rádio entre o juiz e seus assistentes não 
será usada na Alemanha, embora pareça inevitável que ela em breve seja implementada. 
 
Mas os aparelhos eletrônicos não são a única maneira de a equipe de arbitragem se 
comunicar. Ao longo dos anos, os juizes desenvolveram meios discretos de transmitir e 
receber mensagens, sempre envolvendo os bandeirinhas, que ajudam quando ele não tem 
uma visão clara de uma jogada. 
 
Um jogador cai no chão na área do pênalti e o árbitro, com a visão bloqueada por uma 
multidão de jogadores, olha rapidamente para o bandeirinha. Se ele levantar a bandeira até a 
altura do peito, é pênalti. Se o bandeirinha colocar sua mão no bolso do peito da camisa, então 
sua recomendação é de que o juiz dê o cartão amarelo ou vermelho. 
 
Os jogadores muito provavelmente não perceberão que o bandeirinha foi responsável pela 
decisão do juiz e assim não correrão furiosos para cima dele, deixando para o árbitro a tarefa 
de receber os xingamentos e reclamações — no que cumpre com seu papel. 
 
Há anos os juizes correm num sistema que chamam de diagonal para acompanhar melhor o 
jogo, certificando-se de que estão sempre olhando transversalmente em direção aos 
bandeirinhas. No entanto, como os jogos estão     mais acelerados hoje, os árbitros são 
instruídos a nunca ficarem a mais de 15 metros da jogada.  
 
Às vezes, porém, isso é impossível e os bandeirinhas precisam ajudar enquanto o juiz se 
aproxima. Para esses poucos mo mentos e sempre que o bandeirinha estiver mais perto da 
jogada que o juiz, ele tem mais poder do que o torcedor percebe. 
 
No nível da elite, o árbitro vai seguir fielmente a decisão do bandeirinha, a menos que esteja 
absolutamente convencido do contrário. Na Copa do Mundo, a equipe de arbitragem forma um 
grupo quase sempre do mesmo país e que sempre atua junto nos campeonatos nacionais de 
seus países. 
 
A mais nova tendência da arbitragem é a restrição dos 10 minutos. Os jogos de futebol muitas 
vezes acabam em pancadaria. Nos primeiros 10 minutos de uma partida, se o jogo começar 
com jogadas desleais, o árbitro será duro com todas as faltas, apitando em cada uma delas. 
Na medida que o jogo progredir e os jogadores forem se acalmando, o árbitro então permitirá 
uma maior fluidez e velocidade à partida, ignorando algumas faltas menores.  
Mas se a situação ficar tensa novamente, a restrição dos 10 minutos volta. 
 
Poucos minutos depois, quando a calma for restabelecida, o juiz vai fazer um sinal parecido 
com um braço rígido, mas o dedo em riste será substituído pela mão aberta e os bandeirinhas 
poderão relaxar um pouco. 
 
   
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 jun 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


