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Pelé,amarcasemconcorrentesnomundoesportivo
Melhor jogadorde futebolde todosos temposcontinua imbatível e fechacontratopublicitáriode40anos

Richard Sandomir
THE NEW YORK TIMES

A mania global da Copa do
Mundo lembra o espasmo de
interessepelo futebolnosEUA
motivado pela chegada de Pe-
lé, com o Cosmos de Nova
York,em1975.EleganhouUS$
7 milhões para voltar a jogar
integrando uma equipe de es-
trelas capaz de lotar o Giants
Stadium.
Ao fim do último jogo de Pe-
lé, depois de três temporadas
(ele jogounoCosmosnoprimei-
ro tempoenoSantosnosegun-
do), seu discurso de despedida
para 75.646 torcedores em
Meadowlands permanece me-
morável por sua frase mais fa-
mosa,pronunciadaentre lágri-
mas:“Repitamcomigo, trêsve-
zes:Love!Love!Love!”Pelé es-
tá hoje com 65 anos, tem casas
em Manhattan e Hamptons e
ainda é altamente reconhecí-
vel. Seu apelo mundial é simi-
lar aodeMuhammadAli –Pelé
é o maior, mas não O Maior –,
sóquesemascontrovérsiasre-
ligiosas e políticas.
“Crianças que nunca me vi-

ram jogar, crianças de 8 a 10
anos, na China, Estados Uni-
dos, África, vêmver Pelé, pedir
autógrafos”, disse ele, por tele-
fone, daAlemanha, onde traba-
lha como analista da Copa do
Mundo para a televisão alemã.
“É uma dádiva de Deus. Tenho
uma mensagem boa. Respeito
as pessoas. As pessoas me
amam. As pessoas se lembram
de Pelé, o campeão, como um
vencedor.”Agora ele vai confe-
rir se elas o amam o bastante
para comprá-lo.
Ao longo do último ano, Pelé
esteve associado discretamen-
te à Prime Licenciamentos,
companhia baseada no Rio, fi-
nanciadaporummagnatadose-
torimobiliárioededicadaexclu-
sivamenteàmarcaPelé.Acom-
panhia esteve por trás de um
acordocomaPumanoanopas-
sado para lançar linhas de chu-
teiras e trajes Pelé. Também
cuidoudeumanovaautobiogra-
fia e da criação de “Peléstation
– The Legend in Action”, gene-
rosa exposição sobre a vida de
Pelé inaugurada em Berlim no
início da Copa doMundo.
“O homem, Édson, tem 65

anos, mas Pelé, como persona-
gem, tem 50”, disse na semana
passadaodiretordeOperações
daPrime,PauloFerreira. “Pela
primeira vez na carreira, ele
cria uma marca em torno de
seu nome. No passado, muitas
das coisas que ele fazia não
eram profissionais; ele sempre
tentava fazer algo com os ami-
gos, mas não era bom negócio
paraele.”Daquia50anos,disse
Ferreira, “Pelé será tão popu-
lar quanto em 2006”.
Paraessefim,aPrimefechou
com Pelé contrato de 40 anos.
“Se tudo correr bem”, afirmou
Pelé, “ficarei com a Prime a vi-
da toda.” Ferreira temgrandes
planos para Pelé. Ele disse es-
tar falando sobre um filme com
umestúdiodeHollywoodeava-
liandoprojetos imobiliários,co-
mo um condomínio de futebol
no Rio, construído em torno do
nome de Pelé. Também há pla-
nos para campos de futebol e
umacordo de celular.
Ferreira previu que o negó-
cio global da marca Pelé – do
qual o ex-jogador ficará com
uma fatia não especificada –
renderáUS$30milhõesno ano

que vem e até US$ 100milhões
em2008.Nãofoipossívelverifi-
car suas estimativas.
Ferreira acredita que, 29
anos depois de seu último jogo,
Pelé ainda émais vendável que
os atuais astros do futebol, co-
moBeckhamouRonaldinho.
“Eles são, é claro, concorrên-
cia”, disse Ferreira. “Mas são

maissazonais.ComPelé, traba-
lhamoscompropriedadespere-
nes.”JeffChown,presidenteda
Davie-Brown Talent, que com-
binaatletas e celebridades com
corporações,afirmou:“Peléain-
da é um dos padrinhos de seu
esporte, alguém que todomun-
doconhece.Elerepresentaoau-
ge do esporte. É uma lenda que
bateàportadeAli.”PeléeraMi-
chael Jordan antes do boom do
marketing esportivo dos anos
80 e 90; Jordan agora tem di-
nheiro suficiente para ser o
maisnovoemaior investidordo
CharlotteBobcatsdepoisdeRo-
bertJohnson,principalproprie-
tário da franquia daNBA.
Jordan e alguns outros são
modelos para qualquer atleta
quenão teve lucrosespetacula-
res nosnegócios. Foramneces-
sárias a aposentadoria e uma
mudança de personalidade pa-
ra que George Foreman conse-
guisseUS$137,5milhõesdaSal-
ton a fimde continuar a vender
sua grelha. Foi necessário um
empreendedor como Robert
Sillerman para perceber como
Ali eramalaproveitadoepagar
US$ 50 milhões por uma fatia

de 80% de sua companhia,
G.O.A.T, pelo direito de vender
sua imagem e semelhança.
Pelé tem um histórico de ne-
gócios com altos e baixos. Con-
fiou nas pessoas erradas e assi-
nou papéis que não deveria ter
assinado. Um agente usou seu
dinheiro em investimentos du-
vidosos. Sua construtora faliu.
A Pelé Sports & Marketing
foidevastadaporumescândalo
financeiroem2001,quandoodi-
nheiro que a companhia toma-
ra emprestado para financiar
umapartidabeneficentedoUni-
cef (que não aconteceu) não foi
devolvido. Pelé ordenou uma
auditoria na empresa, que ele
fechou, e processou o sócio por
desviarUS$ 4milhões.
“Infelizmente,confionaspes-
soas”, disse Pelé. “Foi assim a
minha vida inteira. Tenho um
grande problema com sócios.”
Ele achou mais fácil endossar
produtos como o MasterCard,
com o qual trabalha há 18 anos.
Pelé também trabalhou para a
Nokia, Pepsi-Cola e Petrobrás.
“Não tenho problemas com
endossos”, disse ele. “Só com
sócios.” ●

MARKETINGDO FUTEBOL: SÓ PARAMAIORES

Patrícia Campos Mello
ENVIADA ESPECIAL
COLÔNIA

A febre de bola contaminou as
sex shops da Alemanha. Ao la-
do dos tradicionais confeitos
em formato fálico e acessórios
impublicáveis, as lojas alemãs
de itens eróticos estão venden-
do uma infinidade de artigos li-
gados à Copa doMundo. As ca-
misinhas temáticas de futebol
custam € 3,95 (aproximada-
menteR$11,00),acaixinhacom
três.Elasvêmcomfrasessuges-
tivas – “agora é gol”, “prepare-
se para a prorrogação”, “táti-
cas variadas”, “chute direto”.
Lingeries inspiradasnasca-
misas dos times dominam as
vitrines. O cliente compra
uma mimosa bola de futebol
que vem com um kit multitor-
cedor: calcinhas fio-dental do
Brasil, Alemanha e Itália, por
€ 12,95.
APoppBier69–cerveja com
extratodemadeiraparaaumen-
tarapotênciasexual,ou,nogra-
cioso idioma alemão, Bier mit
Potenzholzextrakt – sai por €
2,49. Por fim, os perfumes com
feromônios prometem maravi-
lhas com a torcida feminina.
“EssesprodutosligadosàCo-

pa são ótimas lembrancinhas
para levar para casa”, dizAssia
Tschernookoff, gerente de Co-
municações Corporativas da
Beate Uhse, maior rede de sex
shops da Alemanha. “Quere-
mos atrair para as lojasmuitos
turistas que vieram para a Co-
pa e não têm lojas Beate Uhse
em seus países.”
Na Alemanha, as sex shops

são tão normais quanto pada-
rias, açougues ou livrarias.
Bom, talvez nem tanto. Mas o
fato é que, em caso de desejo
premente, há muitas sex shops
em todas as cidades, com vitri-
nes bastante escandalosas. As
lojas de artigos eróticos não es-
tão escondidas em ruas afasta-
dasoubairrosdecadentes.Pas-
santessãosurpreendidosporvi-
bradores nos principais shop-
pings e ruas de compras.
Os alemães são também pio-
neiros no ramo. A Beate Uhse
foi a primeira sex shopdomun-
do, inaugurada na cidade de
Flensburg,em1962.Naépoca,a
loja se chamava “Instituto para
Higiene do Casamento” e ven-
diaapenaslingerie, livros,revis-
tas, anticoncepcionais e alguns
poucos artigos de estimulação.
Hoje,aBeateUhseéumimpé-
rio que tem 320 lojas em 11 paí-
ses e faturou € 285 milhões em
2005.Em1999,aempresaabriu
ocapitalnabolsaeaschamadas
“açõesdaluxúria”foramumsu-
cesso.NadamauparaBeateUh-
se, uma viúva que começou seu
negócioem1946,vendendoma-
nuais da tabelinha para as ale-
mãs do pós-guerra. Beate, que
morreu em 2001, sempre dizia:
“Sexo vende.” ●

COMÉRCIOPICANTE–Lojasvisamaos turistasque foramàCopaenão têmmuitasopçõesemseuspaíses
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● 1. Preservativos temáticos:
camisinhas têm frases variadas
e sugestivas, como “agora é gol”,
“prepare-se para a prorrogação”
e “chute direto”

● 2. Lingeries com cores das sele-
ções: inspiradas nas camisas dos
times, calcinhas fio-dental de
Brasil, Alemanha e Itália são
vendidas por € 12,95

● 3. Cerveja afrodisíaca: fabrica-
da comextrato demadeira,
supostamente ajuda a aumentar
a potência sexual

● 4. Perfumes com feromônios:
prometemao consumidor grande
sucesso entre a torcida feminina
que está noMundial

Pelé
Ex-jogador da seleção e
doSantos
“Crianças que nuncame viram
jogar, crianças de 8 a 10 anos, na
China, Estados Unidos, África,
vêmver Pelé, pedir autógrafos”
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FebredoMundial
seespalhaatépor

sex
shops

Comuns na Alemanha, lojas de produtos eróticos
tentam aumentar vendas na carona da competição

Valeoprimeiro lugar
CarlitosTevezétitularhojenoataquedaArgentina
contraaHolanda,às16horas,emFrankfurt,peloGrupoC
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 jun. 2006. Esportes, p. E10.




