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Do supercampeão Michael Phelps aos brasileiros César Cielo e Maurren Maggi, os vitoriosos de 
Pequim largam na frente na corrida dos contratos publicitários. 
 
 

 
Phelps: a Nike pode roubá-lo da Speedo 

 
O velocista negro Jesse Owens entrou para a história depois de conquistar quatro medalhas de 
ouro nos Jogos de Berlim, em 1936, frustrando os planos de Adolf Hitler de demonstrar nas 
competições na Alemanha nazista a supremacia da “raça ariana”. De volta para os Estados 
Unidos, Owens passou a exibir suas habilidades atléticas apostando corridas contra motos e 
cavalos em troca de um cachê de 2 000 dólares.  
 
A quem perguntasse o motivo de ter se humilhado a esse ponto, ele respondia: “Porque não 
posso comer as minhas medalhas”. Esse foi o preço que Owens pagou por ter sido um 
campeão da fase amadora do esporte. Hoje, ideais olímpicos à parte, com a dinheirama em 
jogo bancada por empresas esportivas, patrocinadores e emissoras de televisão, os atletas 
podem esperar muito mais de suas conquistas em pistas, piscinas, quadras e campos.  
 
Uma medalha de ouro da Olimpíada de Pequim, se derretida, valeria menos de 200 dólares. 
Mas a imagem de um campeão pode valer milhões de dólares. As competições na China não só 
reafirmaram essa máxima como elevaram as cifras a um novo patamar. 
 
Estrela máxima da competição em Pequim, com seu recorde de oito medalhas de ouro 
arrebanhadas no Cubo d’Água, o americano Michael Phelps, de 23 anos, ganhava cerca de 5 
milhões de dólares por ano, entre salário e patrocínios. Segundo especialistas em marketing 
esportivo, em breve a cifra pode subir para a marca de 30 milhões de dólares.  
 
Apesar do salto impressionante, ainda é um número modesto para os rendimentos de astros 
como o golfista Tiger Woods, que recebe quase 130 milhões de dólares por ano (veja quadro). 
Isso se explica pela natureza das competições de natação, esporte que não tem grande 
visibilidade fora de grandes eventos, como a Olimpíada. Este é, portanto, o momento para que 
astros como Phelps valorizem sua imagem. 
 
Enquanto Owens mostrou seu talento num circo deprimente após o sucesso olímpico, Phelps 
vai iniciar, neste mês, uma turnê mundial por Austrália, Japão, China, Europa e Estados Unidos 
para nadar em provas de exibição. O show foi organizado pela principal patrocinadora do 
campeão, a fabricante de material esportivo Speedo. A empresa vai aproveitar a ocasião para 
lançar uma versão para atletas amadores do supermaiô LZR, peça que ajudou Phelps e outros 
competidores a pulverizar 25 recordes olímpicos em Pequim. Existe hoje também uma enorme 
preocupação na Speedo, pois o contrato de Phelps expira no início de 2009, o que abre espaço 



para alguma concorrente tentar fisgar o homem-tubarão. Segundo publicou recentemente o 
jornal americano The Wall Street Journal, a Nike estaria disposta a pagar de 40 milhões a 50 
milhões de dólares por um contrato de quatro anos com Phelps. A Nike não confirmou nem 
negou a possibilidade. “A empresa não discute seus contratos, e isso vale para potenciais 
futuras relações de marketing esportivo”, disse um porta-voz da Nike. 
 
Segundo alguns analistas, as 14 medalhas de ouro conquistadas nas duas últimas Olimpíadas 
podem transformar Phelps num novo Michael Jordan, o superastro do basquete profissional 
americano que faturou alto com publicidade no auge de sua carreira, nos anos 90.  
 
O nadador americano virou o nome mais procurado no site de relacionamentos Facebook. Sua 
página contabiliza quase 1 milhão de fãs. A fama de Phelps também aparece na multiplicação 
das manchetes dedicadas a ele em jornais do mundo inteiro (a especulação do momento é 
sobre o namoro com a modelo inglesa Lily Donaldson). O desempenho avassalador, sua 
juventude e o perfil de bom moço credenciam o atleta ao papel de herói dos Estados Unidos. 
Na ficha corrida de Phelps consta apenas uma escorregada em forma de detenção por dirigir 
embriagado em 2004. Ele já pediu desculpas públicas e cumpriu a pena de 18 meses 
executando serviços comunitários. 
 
Para quem duvida do potencial para impulsionar uma marca que um atleta pode ter, os Jogos 
de Pequim forneceram dois ótimos exemplos instantâneos. O primeiro deles, logo na cerimônia 
de abertura. A honra de acender a pira olímpica coube ao ex-atleta Li Ning, que se tornou ídolo 
nacional ao conquistar três medalhas de ouro para a China nos Jogos de Los Angeles, em 
1984.  
 
Depois da aposentadoria, ele fundou a fabricante de material esportivo Li Ning Co., conhecida 
como a “Nike chinesa”. Horas depois da aparição do dono da empresa nos Jogos de Pequim, as 
ações da Li Ning Co. subiram 4% na bolsa de Hong Kong. Na semana seguinte, uma pesquisa 
do instituto CTR mostrou que 40% dos chineses achavam que a Li Ning era uma das 
patrocinadoras dos Jogos, ante apenas 23% que reconheciam a Adidas como uma das marcas 
oficiais da competição. Detalhe: a empresa alemã pagou 20 milhões de dólares para se 
associar ao evento. 
 

Os dividendos de Pequim 

O faturamento de Michael Phelps 
poderá passar de 5 milhões para 30 
milhões de dólares por ano. O quadro 
compara esse valor com os 
rendimentos atuais de outros 
esportistas 

  

Faturamento 
anual(1) 
(em milhões de 
dólares) 

Michael Phelps 
(EUA) — natação 

30(2) 

Roger Federer 
(Suíça) — tênis 

35,1 



Ronaldinho Gaúcho 
(Brasil) — futebol 

37,5 

LeBron James 
(EUA) — basquete 

40,5 

Kimi Raikkonen 
(Finlândia) — F1 

46 

Tiger Woods (EUA) 
— golfe 

127,9 

(1) Valores incluem salários, bônus e 
contratos de patrocínio e publicidade 
(2) Estimativa 

 
Ainda mais impressionante foi o efeito do fenômeno jamaicano Usain Bolt. O “relâmpago Bolt”, 
como foi apelidado, exibiu ao mundo inteiro as sapatilhas douradas da Puma que estava 
calçando quando bateu o recorde dos 100 metros rasos, com 9,69 segundos. Segundo a Puma, 
no mesmo dia do espetáculo de Bolt foram vendidos 2 milhões de tênis da marca em 80 países 
diferentes — isso representa cerca de 200 milhões de dólares em receitas com o produto. Mas, 
apesar de seu carisma e de suas marcas impressionantes, Bolt não é um garoto-propaganda 
com o mesmo potencial de Phelps. Ainda nos Jogos de Pequim, alguns competidores 
apontaram o dedo contra Bolt insinuando que ele poderia ser o novo Ben Johnson — o 
canadense que assombrou o mundo nos Jogos de Seul, em 1988, quebrando o recorde dos 
100 metros rasos, mas que foi desmascarado em seguida no exame antidoping. Justa ou não a 
suspeita que paira sobre Bolt, o fato é que a polêmica pode afastar potenciais patrocinadores 
do corredor. 
 
No universo dos competidores brasileiros, a saltadora Maurren Maggi e o nadador César Cielo, 
únicos medalhistas de ouro do país em esportes individuais, mudaram de patamar na escala 
do marketing esportivo. Maurren enfrentou um caso de doping e a aposentadoria voluntária 
antes do salto consagrador. Com a medalha, recebeu 300 000 reais em prêmios dos 
patrocinadores e do Comitê Olímpico Brasileiro. Sua imagem de superação pode atrair agora 
novos contratos publicitários — isso apesar das poucas chances de medalha na próxima 
Olimpíada. Maurren tem 32 anos. Na ala masculina, o menino de ouro da vez do esporte 
nacional é César Cielo. “Ele é a imagem do vencedor”, afirma o ex-nadador Fernando Scherer, 
atual empresário de Cielo. “Assistir ao cara mais rápido das piscinas do mundo quebrar novos 
recordes tem o mesmo apelo para a TV que uma corrida de Fórmula 1.” Até Pequim, entre o 
salário do clube Pinheiros, em São Paulo, e os patrocínios da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos e da Samsung, Cielo faturava por mês cerca de 30000 reais. Scherer espera 
multiplicar por 10 esse valor. “Agora, as empresas é que correm atrás do Cielo”, diz ele. 
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