
O MAGO
QUE VIROU
MARCA
GLOBAL
Como Paulo Coelho tornou-se uma marca
reconhecida e admirada em 160 países e
por que empresas como DaimlerChrysler
e Toshiba querem, cada vez mais,
vincular-se a celebridades como ele
Maurício Lima, de St, Martin

D
URANTE SEIS MESES DO ANO, O ESCRITOR PAU-
lo Coelho refugia-se na pequena St. Martin,
cidade adorável de 234 habitantes no sul da
França. Nenhum outro morador da região con-

ta com tanta notoriedade. Recebido com reverência em
qualquer lugar público onde apareça, ele é a celebrida-
de local e espécie de estrela em toda a França, um dos
países que mais consomem livros no mundo. A história
se repete no Japão, na Inglaterra, no Egito, no Irã... Re-
centemente, a editora espanhola Planeta pagou quase
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l milhão de dólares para ter os direitos de
publicação de sua obra em todo o mundo.
Paulo Coelho, no entanto, está muito lon-
ge de ser só um autor de best-sellers como
tantos que aparecem, a cada ano. no mer-
cado editorial mundial. Seu nome é mais
conhecido do que qualquer um dos 16 li-
vros que escreveu e lançou em 19 anos de
carreira como escritor. Graças a seu enor-
me sucesso mundial — raro para um au-
tor de língua portuguesa —, Coelho fre-
qüenta hoje os ambientes políticos e eco-
nômicos mais sofisticados. Desde 1999. é
presença garantida no Fórum Econômico
Mundial de Davos, na Suíça, onde profe-
re palestras vistas por gente como Bill Ga-
tes, dono da Microsoft, e Klaus Schwab,
idealizador do evento. Na recente visita
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à
Inglaterra, Coelho esteve no jantar de ga-
la. Seu nome fazia parte da lista dos con-
vidados da rainha Elizabeth. Por tudo is-
so, Paulo Coelho deixou há algum tempo
de ser apenas uma assinatura para se trans-
formar numa marca de abrangência glo-
bal. Era natural que se transformasse em
negócio — e dos grandes.

A marca Paulo Coelho vende muito
mais que os 70 milhões de livros já comer-
cializados mundo afora. E é essa consta-
tação —além de todo o magnetismo exer-
cido por sua figura — que vera atraindo
alguns ícones do mundo dos negócios. A
montadora alemã DaimlerChrysler, cujo
faturamento no ano passado foi de 177 bi-
lhões de dólares, negocia com o es-
critor o lançamento de um automó-
vel com a marca Maybach — a
mais sofisticada de sua linha — e
a assinatura Paulo Coelho. "Os en-
tendimentos estão avançados", diz
Alexander Osterwald, diretor da
ECD GmbH, o escritório alemão
de marketing que vem costurando
esses acordos para o escritor. A ja-
ponesa Toshiba também deve co-
locar no mercado um laptop com o
selo de Coelho. Em junho, a italia-
na Montegrappa, fabricante das ca-
netas mais caras do mundo, lança-
rá uma coleção com a assinatura do
escritor. Essas parcerias serão as
primeiras incursões de Paulo Coe-
lho numa empreitada comercial que
envolve apenas seu nome e ima-
gem. Elas nada têm a ver com o
conteúdo de sua obra.
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À primeira vista, pode-se estranhar as
razões que levam empresas como Toshiba,
DaimlerChrysler e Montegrappa a usar o
nome de um escritor brasileiro em seus pro-
dutos. Que tipo de benefício elas podem
usufruir com essas parcerias? Que valor o
nome Paulo Coelho — misto de composi-
tor de rock, mago e artista — pode agre-
gar às suas já consagradas marcas? Na opi-
nião dos executivos dessas empresas, a pri-
meira vantagem é a capacidade do autor
de falar com pessoas do mundo inteiro, ser
reconhecido em lugares tão diferentes co-
mo Teerã, Cairo ou Paris e, ao mesmo tem-
po ou talvez por isso mesmo, contar com
a admiração de uma elite que pode com-
prar produtos sofisticados e caros. Sua obra

Mônica Antunes, da Sant Jordi:
a CEO da indústria Paulo Coelho



foi traduzida para quase 60 idiomas e está
presente em 160 países. Coelho já escre-
veu quase duas dezenas de livros — todos
eles best-sellers globais —, um feito de
causar inveja a qualquer empresa de bens
de consumo. A constância no resultado de
sua produção literária é uma das explica-
ções para sua transformação era homem-
marca. Os 70 milhões de livros vendidos
fazem de Paulo Coelho um dos mais bem-
sucedidos autores de todos os tempos e o
segundo que mais vendeu no ano passa-
do, perdendo apenas para a escocesa J.K.
Rowling, autora da saga de Harry Potter.
Para visualizar o que isso significa, basta
comparecer a uma sessão de autógrafos do
escritor. O frenesi dos leitores (fãs, na ver-
dade) é intenso — seja no Oriente Médio,
no Leste Europeu, seja na América Lati-
na. "Num mundo onde as empresas atuam
globalmente e dão preferência a campa-

nhas mundiais, Paulo Coelho é uma mar-
ca cobiçada", diz Giuseppina Matera, di-
retora de comunicação da Montegrappa.

Há ainda outro fenômeno que ajuda a
explicar a aproximação entre o mundo dos
negócios e o escritor. Nunca antes na his-
tória as corporações tiveram tanto interes-
se em comportar-se como pessoas, em ad-
quirir características humanas e transmitir
essa imagem ao mercado consumidor. De-
sejosas de assimilar determinadas qualida-
des —como beleza, arrojo, sucesso ou sim-
patia —, grandes companhias vêm assi-
nando contratos de longa duração com ce-
lebridades que se encaixem nesses papéis.
É o que os especialistas em marketing cha-
mam de "embaixadores da marca". A atriz
italiana Monica Bellucci, considerada a
mulher mais bonita do mundo, desempe-
nha essa função ao desfilar aonde quer que
vá com jóias da marca francesa Cartier. A

americana Nike, líder mundial na venda de
material esportivo, adota há alguns anos
essa estratégia. Identifica os principais atle-
tas em cada uma das modalidades em que
atua e paga a eles milhões de dólares para
que emprestem a aura de vencedores a suas
marcas. No basquete, a Nike teve o aval da
lenda Michael Jordan. No golfe, escolheu
o prodígio Tiger Woods. No futebol, os bra-
sileiros Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.
"Todos são vencedores e emprestam o ad-
jetivo 'vitorioso' à marca que os contrata",
diz Susan Betts, consultora da Futurebrand,
empresa especializada no tema.

Numa época em que a sociedade — e
parte do mercado consumidor — cobra
uma postura socialmente responsável das
grandes empresas, a marca Paulo Coelho
ganha forca. Sua imagem, de acordo com
especialistas em marketing, está ligada à
defesa de valores como "tomada de cons-
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ciência", "espiritualidade" e "retidão de
caráter". São bandeiras que fazem, por
exemplo, do dalai-lama uma celebridade
pop. A diferença é que os limites comer-
ciais de urna figura religiosa são muito me-
nores que os de um escritor de best-sellers
descompromissados. Uma pesquisa feita
pela consultoria internacional Synovate
com consumidores brasileiros mensurou
essa percepção. Cerca de l 500 pessoas fo-
ram questionadas sobre que características
enxergavam na marca Paulo Coelho. A res-
posta de quase 80% dos entrevistados foi
sabedoria. Talento e sucesso vieram na se-
qüência. Outro ponto fundamental para
compreender o fascínio que o escritor exer-
ce sobre as grandes empresas é a diversi-
dade de seu público. Como os temas de
seus livros são universais (amor, medo da
morte e fé), ele possui canais de comuni-
cação com uma gama variada de leitores

— seja uma menina pobre na Suazilândia,
seja um velho empresário instalado numa
cobertura próxima ao Central Park, em No-
va York. "Paulo fala a públicos muito dis-
tintos. São donas-de-casa, jovens e velhos.
São grupos que ganham poder de compra
e serão mercados atrativos nos próximos
anos", diz Jürgen de Graeve, diretor finan-
ceiro e de comunicação corporativa da mon-
tadora Audi, do grupo Volkswagen.

Explicar como Paulo Coelho construiu
essa aura em torno de si é como definir o
carisma de uma pessoa: sabe-se que há al-
go diferente naquela personalidade, mas é
difícil entender por que isso acontece. O
fato é que as pessoas se sentem tocadas por
sua obra. Elas dizem isso quando o encon-
tram e descrevem esse sentimento nas 2 300
correspondências semanais que enviam
a ele. Paulo Coelho também demonstra es-
pecial habilidade no trato com os fãs —

ou em filas de 8 horas nas sessões de au-
tógrafos de que participa, ou em qualquer
lugar que apareça. Informado pela repor-
tagem de EXAME de que havia alguns lei-
tores seus na equipe de um hotel próximo
à sua casa em St. Martin, Coelho fez ques-
tão de ir até o local distribuir autógrafos e
tirar fotos com todos. Com esse gesto, con-
solidou a adoração daqueles que já liam
seus livros e provavelmente ganhou novos
admiradores. Recentemente, a Audi teve
uma demonstração do magnetismo que
Coelho exerce. Há alguns anos, a empre-
sa tinha planos de mudar a apresentação
de seu relatório anual. O objetivo era fazer
algo menos sisudo, que pudesse atingir no-
vos públicos. Depois de ler O Alquimista.
o executivo Jürgen de Graeve resolveu ar-
riscai': convidou Paulo Coelho para escre-
ver um artigo de 6 000 caracteres — pou-
co mais do que uma página de texto. O te-
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ma foi a importância das via-
gens em. sua vida. Nos anos
anteriores, a tiragem do re-
latório da Audi foi de 20 000
exemplares. O deste ano,
com o texto de Coelho, já
ultrapassou as 60 (XX) cópias,
e a Lufthansa, companhia
aérea alemã, está negocian-
do uma reimpressão para co-
locar o texto nas poltronas
de seus aviões. "Creditamos
esse sucesso à participação
de Coelho", diz Graeve. Co-
mo pagamento, o escritor re-
cebeu um automóvel Audi
no valor de 100 000 euros.
Não é nenhuma fortuna.
Mas mostra como as empre-
sas se valem das "marcas hu-
manas". Há alguns anos, a
Microsoft pagou 4 milhões de dólares pe-
lo direito de usar a música Start Me Up,
um dos maiores sucessos da banda ingle-
sa Rolling Stones, no lançamento do Win-
dows 95. Como a apresentadora Oprah
Winfrey, o golfista Tiger Woods e, sim, o
escritor Paulo Coelho, os Rolling Stones
administram sua marca como qualquer
grande empresa o faria. Estima-se que ape-
nas entre 1989 e 2002 o grupo liderado por
Mick Jagger tenha gerado mais de 1,5 bi-
lhão de dólares em negócios.

É relativamente fácil construir uma mar-

ca forte quando se é membro de uma das
maiores bandas de rock da história, um gru-
po que emplaca sucesso atrás de sucesso
há mais de quatro décadas. Ou quando se
é o maior jogador de basquete do mundo.
Marcas com potencial comercial no mun-
do da literatura, porém, são exceção. Mes-
mo autores mais bem-sucedídos do que
Coelho não conseguiram essa façanha. J.K.
Rowling. por exemplo, já vendeu 300 mi-
lhões de cópias da série Harry Potter e seus
personagens são conhecidos por milhões
de crianças em todo o mundo. Rowling é

bilionária, uma das mulhe-
res mais ricas do planeta,
mas não é seu nome que
aparece no rótulo dos pro-
dutos licenciados. São seus
personagens que brilham. O
mesmo pode-se dizer de
Dan Brown, o americano
que escreveu O Código Da
Vinci. O livro foi um estou-
ro de vendas e chega às te-
las de cinema nos próximos
dias, mas Brown também
não tem mercadorias com
sua marca — e possivel-
mente não as terá. "Coloco
o Paulo na mesma catego-
ria da princesa Diana", diz
Peter Olsson, especialista
em marketing que trabalha
as marcas do ex-lutador Mu-
hammad Ali e do jogador
Michael Ballack, da seleção
alemã de futebol. "As pes-
soas se identificam com ele,
querem estar próximas dele
e, claro, comprariam produ-
tos que levassem seu nome."

Aproveitar todo o poten-
cial dessa conexão com os
leitores é um dos maiores
objetivos do escritor no mo-
mento. Há alguns anos, Pau-
lo Coelho vem buscando
uma maneira de entrar com
força no mundo do licencia-
mento de produtos. Mas
sempre demonstrou muito
receio em errar o passo —
e a cautela tem urna expli-
cação bem singela. Ele não
precisa disso para ficar ri-
co. As parcerias com as em-
presas são uma atividade

que ele considera, ao menos por enquan-
to, acessória. Elas serão úteis na medida
em que ajudem a impulsionar ainda mais
a venda de seus livros. Basta dar uma olha-
da no resultado operacional dessas ativi-
dades para entender o temor de Coelho. O
acordo com a Montegrappa, por exemplo,
vai lhe render 300 000 euros nos próxi-
mos três anos. Com a venda de livros e
com os direitos autorais relacionados à sua
obra, a indústria Paulo Coelho já movi-
mentou algo como l bilhão de dólares.
Cálculos bem modestos feitos por pessoas
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próximas estimam que sua fortuna pessoa!
esteja hoje na casa dos 100 milhões de dó-
lares. "Sou uma marca, me reconheço co-
mo marca, mas tudo isso tem um objeti-
vo bem claro para mim. Quero vender mui-
tos livros. Onde houver uma garrafa de
Coca-Cola, quero um livro meu ao lado'",
disse o escritor a EXAME.

Em meio a uma rotina que inclui janta-
res com a realeza britânica e troca de e-
mails com o ex-beatle Paul McCartney,
Paulo Coelho tem se debruçado nesse pro-
jeto com fervor militante. Por mês, ele re-
cebe cerca de 30 propostas para explorar
seu nome comercialmente. Só duas são
realmente sérias e, mesmo assim, dificil-
mente empolgam o escritor. Na área de li-
cenciamentos, Coelho já recebeu ofertas
para ceder seu nome a hotéis, cadeiras de
leitura e cafés literários, entre muitas ou-
tras. Não gostou de nenhuma. As propos-
tas chegam a seu conhecimento por meio
de um relatório preparado pe-
la empresa que cuida de seus
interesses — a Sant Jordi
Asociados, com sede em Bar-
celona, na Espanha. É por in-
termédio da leitura desse ca-
lhamaço, feita em sua casa
em St. Martin, que Coelho
controla suas atividades co-
merciais no mundo. Num re-
latório recente, de 56 páginas,
havia propostas como a ven-
da de suas colunas para jor-
nais do Vietnã, um convite
feito pelo presidente da Geór-
gia (negado) e os boletins de
vendagem em todos os 160
países onde Paulo Coelho es-
tá. Entre a prática de arco-e-
flecha, esporte que pratica
diariamente, e algumas bafo-
radas do cigarro Galaxy Blue,
seu preferido, ele aproveita a
bela vista dos Pirineus em
frente ao seu jardim para ler
detidamente cada tópico —
em especial os ligados ao li-
cenciamento de produtos.
"Estou sempre achando que
deixei passar urna oportuni-
dade de realizar um bom
branding", diz.

Apesar dos números gran-
diosos, a estrutura direta por
trás de Paulo Coelho é peque-
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na. O escritor tem dois es-
critórios, um no Rio de Ja-
neiro, com três funcioná-
rios, e outro em Barcelo-
na, com cinco pessoas.
Barcelona funciona como
seu quartel-general. Ele
pouco aparece na cidade,
mas é lá que fica Mônica
Antunes, de 37 anos, uma
espécie de CEO das orga-
nizações Paulo Coelho,
Entusiasta de primeira ho-
ra da literatura de Coelho,
Mônica ganhou sua con-
fiança quando iniciou,
meio na aventura, o pro-
cesso de internacionaliza-
ção de sua obra. Tinha
apenas 20 anos quando pe-
diu a autorização de Coe-
lho e levou os livros para
a Espanha — estilo cara e
coragem. Encontrou uma
editora que acreditou no

projeto, a Obelisco, e seguiu adiante. Em
pouco tempo, Mônica conseguiu contra-
tos semelhantes na França, onde o escritor
chegou rapidamente aos primeiros lugares
nas listas dos mais vendidos, e em diver-
sos países da Europa. O sucesso a deixou
bem cotada com o "chefe". Hoje, ela lida
com as mais de 50 editoras da obra de Paulo
Coelho em todo o mundo. Além disso. Mó-
nica define a agenda, estipula o valor das
colunas semanais, aprova as capas de li-
vros em todos os países e negocia com os
interessados em produzir peças e filmes
(veja quadro na pág. seguinte). "A Môni-
ca é meu braço direito", diz Coelho.

A organização semelhante à de uma em-
presa faz com que os problemas enfrenta-
dos por Paulo Coelho também sejam pa-
recidos aos de uma corporação. O mais
grave deles é a pirataria. No Egito, os nú-
meros oficiais mostram que Paulo Coelho
vendeu apenas 2 000 cópias de O Zahir,,
seu último livro, durante o ano passado.
Extra-ofícialmente, as vendas se aproxi-
maram dos 270 000 exemplares. Na Co-
lômbia, os editores de Paulo Coelho vivem
às turras com as livrarias porque são ofe-
recidos aos consumidores dois tipos de li-
vro: o legal e "o mais barato". Para tentar
evitar esse tipo de prejuízo. Paulo Coelho
toma as providências que pode. O Zahir.
por exemplo, foi lançado inicialmente no

Irã. A escolha não teve nenhum motivo
místico. Pelas leis iranianas, qualquer li-
vro que não seja publicado primeiro no país
pode ser copiado sem que a prática seja
considerada pirataria. Quando esteve no
Egito, recentemente, o escritor aproveitou
a ocasião para condenar com veemência o
mercado informal. A reclamação foi feita
numa cerimônia no hotel Four Seasons, em
frente a vários representantes do governo,
muitos deles sócios do mercado informal
egípcio ou coniventes com ele. "Só faltou
puxar a espada", lembra o escritor Fernan-
do Morais, autor de uma biografia ainda
inacabada do escritor.

Outra obsessão recente de Coelho é me-
lhorar os canais de distribuição de seus li-
vros.' O modelo ideal, para ele, é a opera-
ção portuguesa. A Pergaminho, sua edito-
ra no país, ampliou a distribuição das 600
livrarias existentes no país para outros
2 000 pontos-de-venda alternativos, entre
supermercados, bares de estrada e lojas de
conveniência. A estratégia vem dando cer-
to no mercado português. A cada ano, são
vendidas 200 000 cópias dos livros de Pau-
lo Coelho — sem que o escritor precise
escrever uma nova linha. Num ano como
este, quando haverá o lançamento de um
novo livro—A Bruxa de Portobello, pre-
visto para novembro —, são vendidas cer-
ca de 350 000 cópias. É importante lem-
brar que a população portuguesa é de me-
nos de l O milhões de habitantes, o que pro-
porciona algumas estatísticas assombrosas.
"Fico impressionado como o Paulo se in-
teressa pelos detalhes da operação. Está
sempre querendo saber por que fizemos
isso ou aquilo", diz Mário Moura, dono
da Pergaminho.

A investida de Paulo Coelho no bilio-
nário mercado de licenciamento de produ-
tos acontece num momento favorável (tal-
vez seja verdade sua crença de que o uni-
verso conspire a seu favor). O uso de ce-
lebridades pelas empresas não é uma es-
tratégia nova. A Pepsi,por exemplo, já usou
mais de 300 personalidades em suas cam-
panhas publicitárias. Na década de 40, a
atriz Lucille Ball estrelava os anúncios da
empresa publicados em revistas. Mas, se-
gundo a empresa americana de pesquisas
Marketing Evaluations, a associação entre
celebridades e empresas nunca esteve tão
em evidência. A razão é simples. Quando
as duas marcas (a da celebridade e a da
companhia) convergem sem arestas, o re-
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sultado é esplêndido. Estudos fei-
tos por outra consultoria, a Marke-
ting Management Analy tics, mos-
tram que os comerciais realizados
com pessoas famosas podem tra-
zer três vezes mais retorno do que
as campanhas convencionais, fei-
tas sem estrelas, no mesmo tipo de
mídia. "Quando uma celebridade
parece genuinamente identificada
com o produto, quando a relação
dos dois parece orgânica, isso tem
forte efeito no mercado consumi-
dor", diz o publicitário Mauro Sal-
les, da agência Interamericana e um dos
conselheiros de Paulo Coelho,

A percepção desse impacto tem provo-
cado o aparecimento das celebridades-mar-
ca — da mesma forma que as empresas
parecem pessoas, existem pessoas que pa-
recem empresas. Algumas, como Paulo
Coelho, estão no início desse processo.
Ainda precisam descobrir a melhor manei-
ra de transformar sua visibilidade em opor-
tunidades de ganhar dinheiro. Outras es-
tão um passo adiante. Um exemplo notá-
vel é a apresentadora Oprah Winfrey. Ape-
sar de não ser muito conhecida no resto do
mundo. Oprah tem 22 milhões de telespec-
tadores fiéis nos Estados Unidos. A fideli-
dade desse público possibilitou à apresen-
tadora criar um império de l bilhão de dó-
lares: a Harpo, Inc. (um palíndromo com
seu nome). Hoje, Oprah produz filmes, tem

um canal de TV a cabo, revistas e portais
de internet. Seu poder faz o mercado edi-
torial americano estremecer. Um endosso
do Oprah's Book Club, seu clube do livro,
pode aumentar as vendas de uma publica-
ção em até dez vezes. Recentemente, Oprah
teve um contratempo ao indicar um livro
cuja história não era verídica. Mas seu no-
me é tão forte, tão sólido, que a marca da
apresentadora saiu ilesa,

Numa associação entre uma empresa e
uma celebridade, há riscos dos dois lados.
Para as companhias, a escolha do persona-
gem que vai simbolizá-las perante os con-
sumidores é de suma importância. A op-
ção errada significa prejuízo aos negócios
e — igualmente ruim — à reputação. Foi
o que aconteceu, por exemplo, com as em-
presas que optaram pela modelo Rate Moss,
flagrada usando drogas, como garota-pro-

paganda. Após o incidente, Burberry. H&M
e H.Stem tiveram de cancelar suas campa-
nhas sob o risco de arranhar a própria mar-
ca. O mesmo vale para as celebridades. Ter
a imagem associada a uma empresa com
problemas é uma ameaça à carreira. E por
isso que o licenciamento de produtos co-
mo carros, laptops e canetas tem sido me-
ticulosamente estudado por Coelho — e
ele claramente tem dado preferência a em-
presas de alto luxo, o que diminui o risco
de um revés. Paulo Coelho não quer, em
hipótese nenhuma, arranhai' o prestígio de
que desfruta em sua atividade principal:
escrever livros. Afinal, sua marca global
foi construída graças a isso. •

Ainda falta conquistar Hollywood
Paulo Coelho tem reprovado os roteiros da Warner para O Alquimista

Na área de direitos autorais, outro braço da operação Paulo Coe-
lho, o escritor acumula algumas frustrações. A imortalidade nas

telas, conseguida por outros escritores, é a maior delas. Trata-se pro-
vavelmente do maior erro de negociação de sua carreira. Embalado
pelo sucesso dos livros, Coelho foi a Hollywood nos idos de 1993 pa-
ra vender os direitos de O Alquimista, Fechou contrato com os estú-
dios Warner, mas até hoje o filme não passou da fase de roteiro. Ele
próprio diz que se encantou com toda a pompa da ocasião e deixou
passar um detalhe importante. Não existe uma cláusula no contrato
que lhe devolva os direitos do filme após determinado período de
tempo — o que faria com que a Warner tivesse interesse em filmar
logo a história. Um pedaço da culpa pelo atraso é do próprio Paulo

Coelho. Ele vem sistematicamente reprovando os roteiros apresen-
tados pelo ator Lawrence Rshburne, atual responsável pelo projeto.
Recentemente, outro livro do escritor chegou às telas. Verônica De-
cide Morrer, uma produção japonesa, estreou na Ásia em fevereiro.
Para este ano, também está prevista a estréia de um musical na Broad-
way, inspirado em O Alquimista. Atualmente, existem 13 peças adap-
tadas de livros do escritor brasileiro — em países como Polônia, Ro-
mênia, Inglaterra, Alemanha e Canadá. Paulo Coelho também vende
cerca de 70 colunas semanais para jornais de todo o mundo. Cada
coluna, em média, lhe rende 200 dólares, o que dá um faturamento
anual de 750 000 dólares só com esses artigos.

JOÃO PAULO GOMES
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