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Cyan Magenta Amarelo Preto
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ENVIADOSESPECIAIS
MUNIQUE

A Fifa abre investigação pa-
ra descobrir como tantos in-
gressos para as partidas da
Copa chegaram ao mercado
negro.Asentradassãonomi-
nais e controladas por um
chip com informações sobre
suavenda.Mas,emquaseto-
dos os jogos, cambistas ven-
dem ingressos a preços cin-
covezesmaisaltos.Ontem,a
Fifa puniu o primeiro deles:
um dos membros do Comitê
Executivo da entidade.
A reportagem do Estado
sepassouportorcedorespro-
curandoentradasparaBrasil
xCroácia.Descobriuqueome-
lhorlocalparacomprá-lasera
oprópriohotelKimpinski,on-
deaseleção sehospedou.
Nosábado,aFifapassoupe-
lo vexame de ter de expulsar
daAlemanhaumdosseuscar-
tolas.OrepresentantedeBot-
suana,IsmailBramjeen,havia
vendidodozeingressosquere-
cebeu. Ao descobrir, o presi-
dente da Fifa, JosephBlatter,
ordenouqueocartolafosseex-
pulsodopaís-sededaCopa.
PelasregrasdoComitêOr-
ganizador do Mundial, cada
ingresso deve conter o nome
do torcedor que irá utilizá-lo.
Mas,emcadapartida,apenas
mil torcedores são checados.
Seporacasoonomedotorce-
dornãobatercomodoingres-
so, ele pode entrar por outro
portão.ArealidadeéqueaFi-
fanãoquerverosestádiosva-
zios, como ocorreu no Japão
em alguns jogos e considera
que,seumtorcedorpagoupe-
lo bilhete, deve ter o direito a
entrar. A estratégia tem fun-
cionado. “A Copa é um gran-
desucessoemtermosdeven-
das.Temoslotaçãomáxima”,
afirmou o porta-voz da Fifa,
AndreasHerren.
A maior parte dos ingres-
sosqueestãocomoscambis-
tasvemdeconfederaçõesna-
cionais de futebol e de patro-
cinadoresdaFifa.Aentidade
destinou16%doscercade2,9
milhões de ingressos para os
64 jogos às patrocinadoras.
Um dos casos que exigi-
ram investigação foi o dos in-
gressos dados à Associação
Paraguaia de Futebol, que
acabaramnasmãosdetorce-
dores ingleses.Foramatéen-
contradasentradasemnome
da polícia paraguaia nomer-
cado negro. A investigação
daFifaconcluiuqueoscarto-
las deAssunção não comete-
ram crime: apenas revende-
ram os bilhetes a uma agên-
cia americana que, então, os
repassou a cambistas.●

MUNIQUE

UmaCopadoMundo éomo-
mento de revelar novos cra-
queseconsagraros ídolosdo
futebol. No Mundial da Ale-
manha, um deles quer mais:
deixar de ser mero garoto-
propaganda para se tornar
uma marca e um produto.
Trata-se de Pelé, um dos no-
mesmais conhecidos do pla-
neta e uma unanimidade no
mundo do futebol.
Apesar de ser o jogador

que mais títulos mundiais
conquistou e de termarcado
mais de 1.200 gols, Pelé só se
tornará uma marca agora,
aos 65 anos. A empresa que
adquiriu o direito de explo-
rar o nome é a Prime, que
comprou o direito por 40
anos, ou seja, até o fim da vi-
da doAtleta do Século.
“Oúnicoprodutoqueexis-

tia eraCaféPelé, de 1971.De-
pois disso, Pelé só foi garoto-
propagandadeváriosprodu-
tos. Agora, está na hora de
ele mesmo ser uma marca.
Por isso, não podemos dizer
que estamos relançando a
marca Pelé, mas criando-a
pela primeira vez”, explicou
Marco Parizotto, empresá-
rio da Prime.
Para conseguir isso, po-

rém, o ídolomundial precisa
redefinirseunomenomerca-
do, ainda que seja conhecido
por políticos, jogadores, ar-
tistas e até torcedores que
nuncaoviramjogando.Opla-
no é relativamente simples:
mostrar que Pelé não é al-
guém do passado, mas sim
um jogador que até hoje não
foi superado em seus recor-
des no futebolmundial.

“Peléparoude jogarhá29
anos, mas ele ainda é atual.
Essaésuagrandeforça”,dis-
se Parizotto. Segundo o em-
presário,édifícilsaberquan-
to valeria o nome Pelé. Uma
consultoria britânica estima
que a marca poderia chegar
a cerca deUS$ 1 bilhão.
O primeiro passo é uma

mostra sobre o astro no me-
trô de Berlim, com vídeos de
seus gols e histórias de sua
vida. “Tudo isso estamos
mostrando de uma forma
bemmodernaeatraente”,ex-
plicou o empresário.
Comisso,osestrategistas

esperam recolocar o nome
do brasileiro como um dos
atores desta Copa. De fato, a
abertura do torneio contou
comopróprio Pelé entrando
noestádiodeMuniquecoma
taça da Fifa. A imagem ro-
dou omundo.
ComotrampolimdaCopa

estabelecido, a próxima eta-
pa é lançar produtos. O pri-
meiro será uma caneta que
levaráonomePeléeseráven-
didapormais deUS$ 100ca-
da.A primeira está pronta e,
como jogada de marketing,
vai a leilão com preço míni-
mo deUS$ 120mil.
Um perfume também es-

tásendodesenvolvidoedeve
chegar aomercado até o fim
doano.Osempresáriosnego-
ciaram a fragrância com es-
pecialistas franceses e opro-
duto já temnome:PeléL’Uo-
mo.Osplanos não terminam
aí. Nos próximos meses, os
empresários vão percorrer
feiras de licenciamento de
marcas para negociar o uso
do nomePelé. ● A.G., E.M. E J.C.

Fifarastreiaingressodecambistas
Entradassãonominaisecontroladasporchip,mascentenasestãonomercadonegroesãooferecidasaténoshotéis

Aos65anos,Pelévaivirarmarca
EmpresacompradireitosdeusodonomeeoReideixadesergaroto-propagandaparater linhaprópriadeprodutos

●●●Nasegunda-feira, o cambis-
taDennyAntle, canadense
que trabalhapara umaempre-
sadeToronto, vendeu três
ingressosparabrasileiros por
€ 1.000no total. Fica com
33%dovalor –o restante éda
companhia. "Vendo ingressos
para futebol americano,Olim-
píada,Copa", contou aoEsta-
do, orgulhoso.

PELÉ–Idéiaémostrar queaté
hojeelenão foi superado

FÁCILACESSO–DennyAntle
lucra alto na Alemanha
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