
Pelé: “Gol de placa contra pirataria”  
 
Ex-craque estrela anúncio para estúdios de Hollywood 
 
Os estúdios de Hollywood vão aproveitar os imensos índices de audiência de televisão da Copa do 
Mundo para utilizar uma nova arma na guerra contra a pirataria: Pelé. A partir de hoje, quatro 
redes de TV a cabo dos EUA e canais de países ao redor do mundo exibirão um anúncio com o rei 
do futebol convidando: “Vamos fazer um gol de placa contra a pirataria”. 
 
O comercial da Motion Picture Association of America (MPAA), que reúne os maiores estúdios, é 
falado em português e tem duas versões: uma com legendas em espanhol e outra em inglês. 
Enquanto são exibidas cenas com jogadas de Pelé, com a camisa da seleção brasileira, um locutor 
lembra que ele marcou mais de mil gols, ganhou três mundiais e uma reputação de honestidade e 
de jogo limpo. O narrador completa: “Agora Pelé se uniu a uma nova equipe”. Surge, então o ex-
jogador:  
 
— Há muitas pessoas decentes trabalhando na indústria cinematográfica. É por isso que devemos 
lutar contra a pirataria — diz Pelé. 
 
O locutor sugere que os filmes sejam sempre visto nos meios legais. E Pelé arremata com o 
convite para o gol de placa. 
 
Ao falar da honra de ter o ícone do futebol na campanha, Dan Glickman, presidente e executivo-
chefe da MPAA, lembrou que o próprio Pelé tem sido vítima da pirataria. Cópias ilegais do 
documentário “Pelé eterno”, de 2004, têm sido vendidos em cidades da América Latina. A 
indústria de filmes tiveram perdas de US$18,2 bilhões em 2005 com a pirataria. Só os estúdios 
tiveram prejuízo de US$6,1 bilhões (80% no exterior e 20% nos EUA). Do total, US$2,3 bilhões 
foram perdidos com pirataria via internet, principalmente na China, Rússia e Tailândia.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 jun. 2006, Economia, p. 23. 


