
Dono da construtora Inpar adquire os direitos
comerciais da bilionária marca do rei do futebol

POR DARCIO OLIVEIRA

Quanto vale a marca Pelé? Não existem números
fechados, mas segundo um estudo dos ingleses
Des Dearlove e Stuart Crainer (autores de várias
publicações sobre o poder das grifes), ela renderia

negócios da ordem de US$ l bilhão ao ano, se fosse bem
administrada. Mas Pelé não explorou sequer um terço
desse potencial. O nome mais famoso do Brasil, quase

sinônimo do País, é usado "apenas" em
campanhas publicitárias. Ah, mas o rei
do futebol empresta seu nome e seu
prestígio a vários eventos mundiais.
Certo. Mas existe uma grife Pelé?
Não. Uma marca esportiva do Rei?
Não. Uma linha de chuteiras, meiões,
tênis, bolas, brinquedos, material esco-
lar, óculos? Não. Michael Jordan tem
200 produtos vinculados ao seu nome.

Tiger Woods, outra centena de artigos
com sua assinatura. "Sem qualquer
planejamento a marca Pelé já desfruta
de um imenso prestígio. Com uma es-
trutura profissional esse nome pode se
transformar em uma das grifes mais
poderosas do Planeta", diz Marco Pari-
zotto, diretor e herdeiro da construto-
ra Inpar. É exatamente isso que Pari-
zotto pretende fazer. Em sociedade
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com José Alves Araújo, ex-dono das lo-
jas L'Uommo e amigo de longa data do
rei do futebol, ele adquiriu por 20 anos
(prorrogáveis por mais 20) os direitos
comerciais da marca Pelé. Em troca,
Pelé terá um percentual sobre as ven-
das. Parizotto não revela o tal percen-
tual, muito menos os valores da com-
pra da marca. Mas fontes próximas às
negociações dão uma pista: "A marca
Muhamed Ali custou US$ 63 milhões.
Para o Pelé, pode colocar pelo menos o
dobro disso", diz um especialista do
mercado de licenciamentos.

Mas o que levou o rei do futebol, aos
65 anos, a negociar novamente sua
marca? "O desejo de dar a ela um tra-
tamento mais profissional", disse Pelé
à DINHEIRO. O craque maior dos
gramados sabe que nunca mos-
trou as mesmas habilidades no
campo dos negócios. Seus antigos
parceiros comerciais não eram do
ramo, o que fez com que a marca ficas-
se resumida a algumas peças publicitá-
rias e licenciamentos esporádicos. "Ti-
nham ouro na mão e não sa-
biam o que fazer com ele",
diz Parizotto. "Até hoje eu
não entendo porque nunca
assinei uma linha de meias",
afirma Pelé. "Tenho os pés
mais famosos do mundo e
ninguém explorou esse
fato". Parizotto pretende
explorar. E não só os pés,

mas o fato de ter
nas mãos uma
marca universal,
sem limite de
idade ou classe
social. "Traba-
lhar a grife Pelé
é mais fácil que
bater pênalti
sem goleiro", diz
o empresário.

Na semana
passada, a em-
presa de Parizotto e Araújo, batizada
de Prime Licenciamentos, já mostrava
ao que veio. Uma linha de perfume
Pelé era lançada na Europa ao messmo
tempo em que os sócios cuidavam dos
últimos detalhes da exposição do rei em
Berlim. O perfume, fabricado pela fran-
cesa Charrabot, custará 50 euros e será
vendido na Europa, Oriente Médio e
Brasil. "A expectativa é comercializar
500 mil frascos neste e no próximo
ano", diz Parizotto. Em Berlim, já está
tudo pronto para a exposição de Pelé

na estação de metrô U3.
Em parceria com a Puma,
os sócios investiram € 2,5
milhões na mostra, que
acontecerá durante a Copa
e vai exibir os principais
momentos da carreira do
craque. Após o torneio, o
evento viajará o planeta.
Outra novidade é a parceria
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com a operadora Claro, que vai ofere-
cer aos seus clientes a possibilidade de
baixar imagens do rei na tela do celular.
E a Puma anunciou uma nova coleção
de roupas, calçados e acessórios do
Atleta do Século. Parizotto planeja
ainda criar uma grife exclusiva de
artigos esportivos do rei. "Em 10
anos a marca esportiva Pelé estará
entre as cinco maiores do mundo",
promete Paulo Roberto Ferreira, um
ex-diretor de licenciamento da
Disney convocado para ser o diretor
executivo da Prime.

Há um mundo de possibilidades co-
merciais com logotipo Pelé (leia
quadro). "Mas a empresa tem que to-
mar cuidado para não trabalhar setores
muito distantes da marca, sob pena de
generalizar a grife e esvaziar a força de
Pelé em seu segmento mais forte, o
mercado esportivo", alerta Susan
Betts, diretora da estratégia da consul-
toria FutureBrand. Há apenas três ne-
gócios que estão fora do universo Pri-
me: o café Pelé, cujos direitos estão nas
mãos da Cacique; as Academias Pelé
Club, pertencentes a um pool de inves-
tidores e o site Pelé Net, da Uol. "Mas
nada impede de fazermos parcerias
com essas empresas", afirma Parizotto.
Já está em estudo, por exemplo, a cria-
ção de uma rede de cafeterias do Pelé,
uma espécie de Starbucks com temáti-
ca esportiva. "A Cacique poderia parti-
cipar desse empreendimento", sugere
Parizotto. De acordo com Ferreira, até
o final deste ano a Prime exibirá um fa-
turamento de US$ 30 milhões. Em
2007, subirá para US$ 100 milhões.
"Vamos criar a maior marca brasileira
de produtos de consumo", diz ele. 
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