
P O R M A R C O A U R E L I O K L E I N 

que parecia ser um mero aciden
te de trânsito num bairro discreto, 
com o Cadillac Escalade do número 

1 do planeta golfe, Tiger Woods, revelou-se 
um escândalo de proporções nada discre
tas. E o que parecia ser um ato de amor 
de sua mulher, que teria usado um dos ta
cos do esportista para quebrar um vidro do 
possante para socorrê-lo, era na verdade o 
ataque de fúria da espo
sa que descobre ser tra
ída com um monte de 
mulheres, cuja lista não 
para de crescer. 

As semanas seguin
tes foram de inferno pa
ra o campeão. Além do 
previsível mea culpa, 
especulações e as mais 
variadas reações dos seus muitos patroci
nadores, Mr. Woods, segundo a conceitu
ada revista Fortune, foi o primeiro espor
tista na história a amealhar um bilhão de 
dólares em patrocínios. 

A mídia deliciou-se com o assunto, es
peculando cruelmente sobre a vida privada 
do astro. Afinal, caíra uma espécie de bas
tião dos esportistas tidos como bons exem
plos de pais e maridos, os Good Boys... E 
talvez aí resida o principal problema para 
Tiger Woods, ninguém esperava isto dele. 
Podemos imaginar nosso Edmundo, tam
bém apelidado Bad Boy, numa história des
ta e não surpreenderia a ninguém. Como 

nunca surpreendeu aliás, assim como vá
rios outros, em diversas modalidades. 

Um desses ídolos emblemáticos foi o 
atacante George Best (1945-2005), ir
landês genial que jogou e encantou no 
Manchester United na década de 1960 e 
que é considerado o melhor jogador britâ
nico de todos os tempos, chamado à época 
de o Quinto Beatle. Best foi o típico Bad 

Boy, sempre envolvido com mulheres, be
bidas e todos os excessos que, se imagina, 
os atletas devam se manter afastados. Best 
chegou a cumprir oito meses de prisão nos 
EUA por dirigir embriagado e agredir um 
policial. Espirituoso, era prato cheio para os 
tabloides ingleses. Certa vez, disse: "Deixei 
as mulheres e as bebidas, e estes foram os 
piores 20 minutos da minha vida"; e noutra 
ocasião, perguntado como gastara seu di
nheiro, respondeu: "Gastei muito dinheiro 
com bebidas, mulheres e carros velozes, o 
resto eu desperdicei". 

Tiger até então era (ou aparentava ser) 
o oposto disto tudo, e por isso é difícil pa

ra ele lidar com as consequências. Seus 
patrocinadores também têm dificuldades 
porque não estavam preparadados para 
tratar com um Tiger Woods Bad Boy, como 
talvez estivessem para tratar, hoje em dia, 
com um George Best, explorando adequa
damente o lado Bad Boy. 

Alguns patrocinadores se apressaram em 
anunciar rompimento de contrato. Talvez 

estejam apenas aprovei
tando a oportunidade 
como "saída" num rea-
linhamento pós-crise de 
seus investimentos em 
marketing. Outros espe
ram para ver como as coi
sas se acomodam, como 
o campeão volta e seu 
público reage. 

Vale registrar que, sair de um contrato 
destes não é coisa que possa ser feita fa
cilmente de uma hora para outra, porque 
grandes empresas têm ações planejadas 
e contratadas com enorme antecedência, 
além de brindes e peças em estoque, fo
lhetos e outros materiais impressos em 
grande quantidade. 

É bom lembrar que apesar do escânda
lo e das confissões, Tiger foi escolhido para 
dois dos mais importantes prêmios no âm
bito do golfe e do esporte americano, e que 
Jim Remy, presidente da PGA (Professional 
Golfers Association), sentenciou: "Tiger 
Woods é maior do que o golfe. 
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