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A Claro e a Puma assinaram os primeiros contratos para uso da marca Pelé com a Prime 
Licenciamento e Participações. A empresa adquiriu os direitos de negociação da marca do "Rei" 
por 40 anos. Serão criados eventos, promoções e outras estratégias com a marca, avaliada em 
US$ 1 bilhão.  
 
Estudo vai revelar quanto vale hoje a marca Pelé 
 
O licenciamento é uma oportunidade de bons ganhos já descoberta, há tempos, pelos 
famosos. E se entre estas marcas de personalidades existe uma de potencial é a de Pelé. E foi 
justamente de olho nestes negócios futuros que a Prime Licenciamento e Participações fechou 
um contrato de 40 anos, mundial, para ter os direitos da marca do "Rei" do futebol.  
 
Paulo Roberto Ferreira, sócio da Prime ao lado de Marco Parizotto e José Alves de Araújo, diz 
que a empresa foi criada para desenvolver com exclusividade esta marca. Para saber o quanto 
ela vale, Ferreira conta que a Prime encomendou uma pesquisa, a qual está em curso. "Sabe-
se, porém, de acordo com um estudo feito na Europa, que a marca Pelé é avaliada em US$ 1 
bilhão", revela.  
 
Segundo Ferreira este desenvolvimento da marca Pelé passa por diversas atividades que vão 
além do licenciamento, como eventos, exposições, promoções, entre outras. "Queremos viver 
o cliente", afirma Ferreira, ao completar que o que difere a Prime de outras empresa de 
licenciamento é que ela vai trabalhar com uma única marca, a Pelé.  
 
Os primeiros contratos foram fechados com a Claro e com a Puma (neste caso mundialmente). 
Os clientes desta operadora vão poder fazer downloads de fotos e imagens de Pelé em seus 
celulares. A Puma, por sua vez, lança uma coleção de confecção, calçados e acessórios 
"vintage" com a marca Pelé.  
 
Em outra área, na de eventos, será realizada em Berlim, durante este mês, a exposição "Pele 
Station - Experience the Legend in Action", sobre o "Rei" do futebol. Ferreira conta que trata-
se de uma exposição multimídia que projeta painéis de trechos de filmes de jogos dos quais 
Pelé está presente.  
 
Berlim também será palco da primeira apresentação de uma série de dez quadros criados pelo 
artista plástico brasileiro Romero Brito, que contam a história de Pelé e representam os 
momentos mais marcantes de sua carreira. Os originais de Brito - artista radicado nos Estados 
Unidos e que tem trabalhos em alguns importantes museus - também serão o ponto de partida 
para o desenvolvimento de uma linha de produtos a ser lançada mundialmente. A Prime 
informa que a proposta com a mostra "é unir gerações, nacionalidades e diferentes pontos de 
vista na admiração" por Pelé.  
 
Outro detalhe importante, cita Ferreira, a ser trabalhado pela Prime, diz respeito aos valores 
como vitória, determinação, que serão sempre associados à imagem de Pelé. "As pessoas 
desejam ser identificadas e transmitir o seu estilo de vida pelas marcas que usam; nesse 
contexto a marca Pelé tem seguramente um potencial de grande extensão, porque carrega os 
valores desejados por todos, independentemente de idade, sexo, nacionalidade e atividade", 
informa a Prime, em comunicado.  
 
O universo de segmentos em que a Prime pretende atuar abrange desde produtos de 
consumo, internet, telefonia, promoções, eventos, televisão, empreendimentos imobiliários, 
centros de entretenimento e publicações. Ferreira é um executivo que registra passagens por 
empresas como Creata América Latina, Walt Disney, Amex e IBM.  
_ 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2, 3 e 4 junho 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


