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Peléquerespalharacademias
deginásticapelomundo

Comovender
umarevistaem
5.994lições

Mattel tentarecuperar
ocharmedaBarbie

Carlos Franco

Oatletadoséculo,EdsonAran-
tesdoNascimento,oPelé,dedi-
cou parte da última sexta-feira
a um programa que é o ganha-
pão de modelos: posou para
LuísTripoli,umdosmaisbada-
lados fotógrafos do País. As fo-
tos, em preto e branco, serão
usadas em campanha da Pe-
léClub, a rede de academias de
ginásticas que o atleta e os in-
vestidores no projeto, como o
empresário Juan Figger, que-
rem espalhar pelomundo.
Criadacominvestimentoini-
cial de R$ 8,5 milhões, a Pe-
léClub já tem duas unidades
em São Paulo, uma no Itaim e
outra em Alphaville, mas quer
agora conquistar franqueados
dentroeforadoPaís. “Játemos
negociações adiantadas para a
instalaçãodeumaPeléClubem
Dubai, nosEmiradosÁrabes, e
outra naAlemanha, mas é pre-
cisomostrar nosso diferencial,
ePelé opersonifica”, diz odire-
tor de Marketing da PeléClub,
Maurício Duarte.
A primeira ação internacio-
nal daPeléClub seránaAlema-
nha,duranteaCopadoMundo.
Asfotosserãoexpostasnaárea
de negócios doHotelHilton, de
Berlim. Mas a rede de acade-
miastambémveiculará,noBra-

sil,campanhacriadapelaagên-
cia DPZ. No País e no exterior,
a estrela é o atleta do século.
Pelé quer que as duas ações
ressaltem a preocupação com
obem-estar e a saúde do aluno,
mais que os equipamentos e os
exercíciosfísicosqueserãoofe-
recidos. Aos 66 anos, o atleta
diz que “um dos motivos que o
levou a se associar à rede de
academiaséqueoatendimento
é totalmente voltado para o
bem-estar e a saúde do aluno”.
Para tal, as academiasnão che-
gamaultrapassar 2milmetros

quadrados e o atendimento de-
ve ser personalizado.
Hoje, o investimento inicial
numa academia PeléClub é de
R$2milhões aR$3milhões, e o
prazo de retorno varia de 36 a
46 meses, com 7% do fatura-
mento destinado ao licencia-
dor, mais 3% para um fundo
promocional, que garantirá as
estratégias demarketing.
Para não deixar que o proje-
to se transforme em apenas
mais uma rede de academias,
Duarte diz que foi criada a Pe-
léClub Fitness University, que

seráresponsávelpelaforma-
çãodosprofissionais.“Otrei-
namento é que vai garantir
um tratamento e uma preo-
cupação com o bem-estar,
mais do que com a simples
ginástica”, diz Duarte.
A internacionalização da
marca também será possí-
vel pelo empenho dos forne-
cedores da PeléClub, todos
multinacionais voltadas ao
esporte. “Omodelopode ser
exportadosemnenhumobs-
táculo”, diz Duarte, que
acredita na possibilidade de
abrir no País mais duas uni-
dadesnesteprimeirosemes-
tre, das quais uma em São
Paulo.

PROPAGANDA
E se Pelé e seus parceiros
vão aproveitar a Copa para
vender a rede de academias
PeléClub, outras empresas
buscamassociara imageme
produtos ao atleta do sécu-
lo. Ele fechou contrato com
aOespMídia, doGrupoEsta-
do, para gravar, a partir de
março,campanhadestacan-
do os produtos da empresa,
como o “Listão”. José Luiz
Tejon, presidente da Oesp
Mídia, acreditaque, comPe-
lé, a empresa marcará um
gol de placa este ano. ●

Katharine Q. Seelye
THE NEW YORK TIMES
NOVA YORK

Ultimamente, uma incursão a
umabancade revistas pode ser
umatordoantemergulhonuma
avalanche de números. A edi-
çãodemarçodaElleGirlprome-
teàs leitoras“375desculpaspa-
ra fazer compras”. A Harper’s
Bazaaroferece“783 idéiaspara
melhorarsuaaparência”.AMa-
rie Claire anuncia não somente
“71 penteados emaquiagens fá-
ceis”, como também um confu-
so “1.157 aparências descola-
das” (todas as silhuetas, todos
os tamanhos, todos os preços).
Asrevistas, particularmente
ostítulosde“prestaçãodeservi-
ços” destinados às mulheres,
hámuitotêmfeitousodenúme-
roscomoatraçãodevendas,en-
quantoajudamasleitorasades-
cobriroqueestánamoda,oque
é sensual, o que é descolado, o
que não é.Mas, hoje em dia, es-
sestotais,pontoselistasdeapti-
dões e características parecem
cada vezmais aleatórios.
A capa de março da revista
Glamour leva os números para
um outro nível, apresentando
numeraisemtodassuaschama-
das de capa, aqueles títulos ex-
travagantes direcionados para
atrair o leitor no primeiro
olhar: “7 razões pelas quais vo-
cê terá sucesso no trabalho”,
“15 verdades chocantes sobre
asmulhereseacomida”,“25se-
gredinhossexydocorpomascu-
lino”, “25 maneiras baratas de
transformarsuacasa”, chegan-
do a um grand finale com “500
looks de primavera para todos
as silhuetas e tamanhos”!
As revistas para o público
masculino também estão en-
trandonessamiscelâneadenú-
meros.AField&Streamoferece
“19maneirasdeescaparcomvi-
da” (Será que você precisa de
mais de uma?).Blender, a revis-
ta de música, oferece “Os 50
mais impressionantes astros
do rock já mortos”. A Men’s
Healthvangloria-senasuacapa
com “2.143 mulheres sexy con-
fessamoquequeremnacama”.
(Preste atenção, é uma pesqui-

sa de opinião, não entrevistas
com2.143mulheres).
Tudoissoresultanumacorri-
da armamentista na banca de
revistas. A escalada dos núme-
ros é o resultado de uma nova
realidadeparaas revistasmen-
sais, que lutam com dificulda-
des para fazer frente às revis-
tassemanaisvoltadasparacele-
bridades e à internet. A briga é
para manter seus tradicionais
papéis como mapas, numa so-
ciedade que busca inspirações,
ecomoveículossofisticadospa-
raanunciantes,particularmen-
te os multimilionários setores
de cosmética emoda.
Oseditoressuamparaencon-
trar onúmeroperfeito,mas ad-
mitem que não existe fórmula.
ComodizCraigMarks, o editor
da Blender, “É tudo adivinha-
ção”. Mas alguns padrões são
evidentes.Uméquemaioréme-
lhor. “A quantidade importa”,
disseMarks.Umoutroparâme-
tro é que parece que os núme-
ros ímparesparecemmais con-
fiáveisqueospares. “Onúmero
ímparpassa a impressão deau-
tenticidade”, disse Ariel Fox-
man,diretorderedaçãodaCar-

go. “Se é ímpar, não pode ser
inventadoounãodeveserinven-
tado.” Os diretores de redação
dizem que o número 7 parece
carregar umcerto atrativo, en-
quanto o 13 é para ser evitado.
O assunto freqüentemente
determinao tamanhodonúme-
ro. Cynthia Leive, editora da
Glamour,disseque,seoassunto
é sério, os números devem ser
evitados.DavidZinczenko,dire-
tor da Men’s Health, disse que
números menores são melho-
res para dicas de exercício, por
exemplo,porqueosleitoresque-
remalgofactível. “Dizer ‘35me-
lhoresexercícios’édemais”,dis-
se.“Mas ‘789novasdicasparao
verão’ é legal.” ●

Usuário vai receber no celular
e-mails do servidor de sua empresa

Ana Paula Lacerda

Um novo Ken, mais moderno,
comjeitodecantordeboyband,
foi apresentadopelaMattel du-
rante a American Internatio-
nalToyFair,emNovaYork.Foi
mostrada também uma versão
surfista – loiro, de bermudão e
camiseta. Separados desde
2004, após 43 anos juntos, Ken
eBarbievoltamaformarumca-
sal, segundoanunciouaMattel.
O surfista Blaine, com quem
Barbie teria ficado neste meio
tempo, já foi esquecido.
Ken volta para reconquistar

Barbie e ajudar a fabricante a
retomar o caminho do cresci-
mento,jáqueasvendasdabone-
ca estavam em queda. No últi-
moano,apesardeaMattelapre-
sentarcrescimentodemaneira
geral e chegaraumfaturamen-
todeUS$5,2bilhões, asvendas
daBarbiecaíram12,8%.Emou-
tubro de 2005, o presidente de
marcas Matthew Bousquette
foi substituído por Neil Fried-
man, da Fisher-Price (divisão
debrinquedosparacriançaspe-
quenas da Mattel). A empresa

afirma,noentanto,que issonão
significaumamudançanopúbli-
co-alvo da Barbie e não tem
qualquerrelaçãocomaestraté-
gia adotada para amarca.
Kenfoioprimeirodeumasé-

riedevários lançamentosquea
Mattelprometeanunciaraolon-
go dos dois próximos anos den-
tro de sua linha Barbie. Em
2006, a boneca será estrela de
três longas-metragens. “Cada
umdeles será apoiado por uma
extensa linhadeprodutos com-
posta por bonecas e acessórios
para enriquecer a brincadei-
ra”, diz a coordenadora de co-
municaçãodaMattel do Brasil,
LilianGaino.
Ela atribui a queda de ven-

dasnosEstadosUnidos a ques-

tões culturais. “Nos EUA, as
meninas têm desejos diferen-
tes, e por causa disso a Mattel
está trabalhando arduamente
para atender a esta demanda.”
NoBrasil, no entanto, a boneca
ainda é rainha. Dentro do seg-
mentode fashiondolls,elarepre-
senta 85% das unidades vendi-
das.
“O tranco que ela sofreu nos

EUAnão foi tão forte aqui”, co-
menta Ricardo Sayon, diretor
comercial da rede de lojas de
brinquedosRiHappy.“Pessoas
de 3 a 80 anos compram Bar-
bies, seja para brincar ou para
colecionar.” Sayon estima que
de todo o faturamento de brin-
quedos, 20% vêm da venda de
bonecas. Desta quantia, 25%
são as fashion dolls, das quais a
Barbie é líder.

COMPETIÇÃO
Nomercado americano e euro-
peu, as grandes concorrentes
daBarbie sãoasBratz, asbone-
cas fashion daMGAEntertain-
ment.“Semdúvida,ocomporta-
mento das Bratz foi determi-
nanteparaqueelastivessemes-
se sucesso”, diz PauloBenzatti,
gerente nacional de vendas da
Gulliver – que traz as Bratz pa-
raoBrasil. “AsBratztêmaima-
gem da jovem, se vestem como
as garotas modernas, elas têm
o estilo dessemundo pop.”
No Brasil, as Bratz crescem

acadaano,masnãoameaçamo
reinado de Barbie. “Nossa
maiordificuldadeéqueasbone-
cas são caras. A mais barata
custaR$59,90”,explicaBenzat-
ti. “Já pedimos que a MGA de-
senvolvesse um modelo espe-
cial para aAmérica doSul, pois
aindanão são todos os públicos
que podem adquirir a Bratz.”
A estimativa da Gulliver é

que as vendas da Bratz cres-
çam20%emrelaçãoaoanopas-
sado. Hoje, elas representam
10% do faturamento da empre-
sa, que é deR$ 45milhões.

NAMORADOS
NoBrasil,asempresasaindaes-
peram para saber qual será o
impactodonovoKen.“Normal-
mente, bonecosvendemmenos

que as bonecas. Os Boyz não
chegam a 10% das vendas
dasBratz”, exemplificaBen-
zatti.ParaSayon,daRiHap-
py, as consumidoras daBar-
bievêemKencomoumaces-
sório, não como um item de
primeira necessidadepara a
boneca. “Se elapuder, vai in-
vestir primeiro em guarda-
roupa, depois em um carro,
depoisemumacasa.Onamo-
radoésóoacessóriodoaces-
sório.” Ele afirma que nos
EUA, tradicionalmente a
venda de bonecos é melhor
do que no Brasil. “Temos de
esperar para ver qual a re-
percussão por lá.” ● COMREU-

TERS E THE NEW YORK TIMES

Primeira ação internacional da rede PeléClub será na Copa da Alemanha

Capas abusam dos números
para atrair mais leitores

TECNOLOGIA

Nos EUA, vendas da boneca vêm caindo, especialmente após a chegada
das Bratz. No Brasil, ela lidera com folga o mercado de fashion dolls

Microsoft fecha
parceriacomteles

ESTRATÉGIA

NAMORO–Barbiepodeoptar entreoKensurfistaouomoderninho

BRINQUEDOS

CONTRATO  –Pelé será tambémgaroto-propagandadaOespMídia

MARKETING

Laurence Frost
Associated Press
BARCELONA

A Microsoft obteve o respaldo
de importantes redes de telefo-
nia para desenvolver umanova
geração de telefones destina-
dos a transformar o e-mail por-
tátil não só em acessório para
executivos como em equipa-
mento básico dos empregados.
A associaçção da empresa

com várias operadoras, entre
elas Vodafone e Cingular, será
anunciada hoje em uma reu-
nião das operadoras de telefo-
nia que ocorre na Espanha. Al-
guns analistas dizem que esta
uniãopodetrazerproblemasao
Blackberry(celularcomumpe-
queno teclado, capaz de enviar
mensagens) e outras tecnolo-
gias de correio eletrônico.
AdiferençaentreoBlackber-

ry e seus semelhantes com os
telefones que usarão o sistema
operacionalWindowsMobile é
queestesúltimospoderãorece-
bere-mailsdiretamentedoser-
vidor da empresa, semaneces-
sidadedeumservidoremsepa-
radooupagopor licença.Paraa
Microsoft, umavez que baixem
custos,osequipamentosnãose-
rão mais exclusividade de exe-
cutivos e sim utilizados pormi-
lhões de empregados.

A expectativa é que na inau-
guração da mostra 3GSM, a
Hewlett-Packard e outras três
fabricantes apresentem seus
modelos de Windows smar-
tphones equipados com a nova
tecnologia. Alguns possuem
tambémBlueTooth eWi-fi.
AVodafone sepropõe a ven-

der os aparelhos sob sua pró-
pria marca, em um acordo co-
mercial para dirigir-se às em-
presas que usam o programa
Microsoft Exchange em seus
servidores. Com a Cyngular, a
Orange e aT-Mobile, a Vodafo-
ne também oferecerá atualiza-
ções de software para os assi-
nantes que utilizemoWindows
Mobile 5.0.
A nova tecnologia deve afe-

tar a canadende Research in
Motion (RIM), fabricante do
BlackBerry.Aconsultoriadina-
marquesa Strand Consult afir-
mou em nota que “ao final do
ano, muitos se perguntarão se
realmenteprecisamdeumapa-
relho Blackberry da RIM para
acessar seu correio eletrônico.
E talvez a RIM, por sua vez, se
pergunteoqueéqueandamal.”
AindasegundoaStrand,“possi-
velmente a Microsoft supere
em um futuro próximo a RIM
como o principal provedor de
correio eletrônico por meio de
telefones celulares.” ●
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Tranco que a
Barbie sofreu
nosEUAnão
aconteceunoBrasil

DIMA GAVRYSH/AP

EDUARDO NICOLAU/AE-7/11/2005

Onúmero 7 tem
atrativos,mas o 13
é para ser evitado,
dizemredatores
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