
dra fundamental do sucesso planetá-
rio de Walt Disney. E também de su-
per-heróis como Superman, Mulher
Maravilha e Batman. Filmes e seria-
dos seguem a mesma receita. De "I lo-
ve Lucy" e Família Dó-Ré-Mi dos
anos 60 e 70 às Gilmore Girls dos nos-
sos dias, a tradição se mantém. Entre-
tanto, 16 anos de sucesso ininterrup-
to em escala planetária e rentabilida-
de recorde mostram que a receita do
seriado "Os Simpsons" não só agrada
como é um "case" a ser analisado no
mercado de comunicação.

Amarelos, feios, estranhos, mesqui-
nhos, malsucedidos, depressivos ou
simplesmente idiotas, os Simpsons es-
tão longe de ser o que há de mais "bo-
nitinho" na TV. "Os Simpsons são a sé-
rie que está há mais tempo no horário
nobre dos EUA — está estreando sua
17a temporada — e seu prestígio se re-
pete pelo mundo afora", afirma o dire-
tor de marketing da Fox Latin Ameri-
can Channels, Cláudio dos Anjos. "O
que explica essa longevidade é o fato de
eles terem encontrado o filão da ironia
do dia-a-dia e de o terem explorado de
forma extremamente criativa e diver-
 

mais queridos do esporte e da música
é uma das características que mais se-
duzem os fãs do seriado. "As participa-
ções especiais vão do skatista Bob
Burnquist a Paul McCartney. O episó-
dio com o Aerosmith é um clássico",
aponta Cláudio. As viagens dos Simp-
sons também estão entre os favoritos
dos fãs e, é claro, costumam gerar po-
lêmica. Quando vieram ao Brasil, por
exemplo, Homer Simpson foi seqües-
trado no Rio de Janeiro. No episódio
também houve uma invasão de maca-
cos na Cidade Maravilhosa. Ou seja, os
roteiristas se esmeram em colocar ele-
mentos de realidade e de nonsense
misturados ao contexto das histórias.
Obviamente o sucesso tem um preço
alto para a Fox. "As negociações de
contratos com desenhistas, roteiristas
e dubladores são dramáticas", revela.

Entretanto, o que mais chama aten-
ção em relação à família de Springfield
é sua capacidade de gerar receita publi-
citária. "Os Simpsons são um destaque
de receita. Seu faturamento está 80%
acima da média dos outros seriados do
canal", afirma o general manager da
Fox Latin American Channels, Custa-

 



vo Leme. "E isso inclui os mais bem-
sucedidos como 24 Horas, Nip/Tuck e
Prison Break", completa. "Além disso,
é um dos seriados com patrocinado-
res mais fiéis. O Terra é patrocinador
há cinco anos ininterruptos, o Uniban-
co acaba de renovar para mais uma
temporada", anuncia Gustavo. O dire-
tor chama atenção para o fato de que a
audiência das reprises — com 16 tem-
poradas já realizadas, já há mais de 450
episódios circulando -- também é
boa. Os DVDs com as temporadas
também são sucesso de venda.

O desempenho da série no setor de
licenciamento também é promissor no
Brasil. Atualmente são seis os licencia-
dos: Bio Vital (shampoo/condiciona-

dor), Quetzal ( brinquedos importa-
dos), Florestal (chicletes), C&A ( ves-
tuário e acessórios), Surfstar (sandá-
lias), Panini (figurinhas) e C&A, a mais
recente licenciada e que tem obtido
bons resultados com a venda de produ-
tos direcionados a um público pré-
adolescente e adolescente.

O planejamen-
to para o lança-
mento do filme,
programado para
julho de 2007, já
foi iniciado. Até lá,
ações sinergicas
entre as divisões
da Fox presentes
no Brasil: Cine-

ma, Home Entertainment (DVD), Ca-
nal Fox e TV devem diversificar e am-
pliar este número significativamente.

Um dos fatores que mais atraem os
patrocinadores é a capacidade que o
seriado tem de agradar a pessoas das
mais diferentes idades. "Segundo o
Ibope, o seriado é assistido por espec-

tadores com ida-
des variando en-
tre 6 e 50 anos",
diz Gustavo Le-
me. "Há toda uma
geração de fãs dos
Simpsons que ho-
je passa esse gosto
para seus filhos",
lembra Cláudio.
Um prova dessa
evolução do se-
riado é o fato de
que, inicialmente,
Bart deveria ser o
protagonista, mas
seu espaço foi
roubado pelo seu
próprio pai, Ho-
mer, hoje prota-
gonista incontes-
tável da série. Tu-
do indica que os
problemas da vi-
da de adulto re-
tratados por Ho-
mer encontraram
mais simpatizan-
tes. "A grande in-
teligência do tex-
to está em, com
um único roteiro,

apresentar coisas que são interessantes
e engraçadas para crianças e também
mostrar lances irônicos e detalhes en-
graçados que só quem tem mais re-
pertório consegue entender", diz
Cláudio. Os Simpsons é a série que
tem mais comunidades e as comuni-
dades com maior número de mem-
bros no Orkut.  
 

Text Box
Fonte: Forbes, ano 6, nº 136, p. 66-67, 26 jul. 2006.




