
A saga para transformar livro em filme 
 
Em setembro do ano passado, quando Sanjay Sanghoee manifestou o seu desejo de 
transformar seu primeiro romance em um longa-metragem de Hollywood, ele tinha a seu favor 
um grande número de investidores interessados em apostar naquela que parecia ser uma 
grande idéia.  
 
O seu livro, "Merger", um thriller corporativo com uma pitada de espionagem internacional, foi 
publicado sem muito estardalhaço em 2005. Os custos da versão cinematográfica foram, 
inicialmente, projetados entre US$5 milhões e US$7 milhões, e cogitou-se também a 
participação do ator norte-americano Jake Gyllenhaal no papel principal.  
 
Apetite por lucros  
 
Todavia, tanto interesse por parte de diferentes fundos de investimento no projeto acabou 
fazendo com que ele crescesse os olhos e assim o orçamento inicial rapidamente triplicou, 
chegando à marca dos US$15 milhões.  
 
Sanghoee inclusive descartou uma viagem para Dubai para levantar fundos para o filme. "Nós 
não precisamos disso", afirmou em uma entrevista na época o novo aspirante a diretor de 
cinema.  
 
Mas isso foi bem antes da crise hipotecária que assolou Wall Street - os mercados de crédito 
apertados e uma amarga retração econômica - e antes, sobretudo, de uma série de parcos 
resultados nas bilheterias. A combinação desses ingredientes todos causou uma fuga de capital 
privado em Hollywood. O resultado é que hoje Sanghoee encontra-se em uma situação muito 
distinta. Da posição de quem almejava lucros elevadíssimos, hoje praticamente implora por 
recursos em diferentes segmentos empresariais.  
 
Nova realidade  
 
A maior parte dos seus parceiros comerciais cortou drasticamente investimentos ou 
simplesmente desapareceu por completo.  
 
Embora com muita dificuldade, alguns produtores independentes de Hollywood ainda 
conseguem obter financiamento, especialmente aqueles com acordos firmados com 
distribuidores. Para produtores em início de carreira, no entanto, a bolha cinematográfica 
parece já ter estourado. E esse é o caso de Sanghoee.  
 
Isso não quer dizer que os sonhos morrem assim tão facilmente na terra do cinema.  
 
Ao invés de desistir, Sanghoee está pensando em criar a sua própria companhia, que se 
chamaria "Relentless Pictures". O logo da empresa já está definido: um homem empurrando 
uma imensa pedra ladeira acima, símbolo da obstinação do autor.  
 
Em 2005, quando uma divisão da Macmillan publicou o seu romance, o autor tinha uma 
importante decisão a fazer: vender os direitos autorais da sua obra para um produtor ou tentar 
ele mesmo buscar investidores para a realização de um filme. Na época, a segunda opção não 
lhe parecia das mais árduas. Afinal, ele não tinha encontrado muita dificuldade para conseguir 
publicar o seu primeiro livro e ainda recebeu algumas excelentes críticas.  
 
"Eu não tinha a menor idéia de onde eu estava me metendo", ele disse recentemente.  
 
Direto da Índia  
 
Como muitos outros funcionários do mundo corporativo, Sanghoee estava um pouco entediado 
com a sua profissão. Ele deixou a Índia em 1991 para frequentar a Universidade Columbia, 
onde graduou-se em engenharia da computação e fez um MBA. Na década seguinte, ele 
trabalhou em diversos empregos no mercado financeiro em Wall Street.  



 
Em 2005, Sanghoee trabalhava para o Ramius, um fundo de hedge de US$ 15 bilhões em 
Manhattan. Ele deslocava-se diariamente de seu apartamento no Upper East Side para o seu 
escritório em Midtown, onde investia o dinheiro do fundo em formas alternativas de energia, 
estações de rádio e seguro. À noite e aos finais-de-semana, ele se dedicava ao seu livro e 
escrevia scripts para episódios da série "Law and Order" que nunca chegaram a ser realizados.  
 
Fama e fortuna eram coisas sobre as quais, ainda que tentasse, ele não conseguia deixar de 
pensar.  
 
"Merger" conta a história de um grande empresário do mundo corporativo indiano que se 
envolve em um processo hostil de aquisição de uma companhia de satélites que transmite 
informações da CIA. Um banqueiro de Nova York também envolvido no negócio percebe algo 
de errado na transação e busca a ajuda de uma ex-namorada jornalista. Descobre-se, então, 
que esse grande investidor tem em mãos fotos do dono da empresa de satélites fazendo sexo 
com jovens garotos.  
 
Conforme esse banqueiro e a jornalista avançam nas investigações, tendo inclusive que 
escapar de assassinos nesse processo, um segredo ainda pior acaba revelado: o gigante 
indiano planeja vender os planos da CIA para um grupo terrorista árabe.  
 
Outros ares  
 
A sorte de Sanghoee parecia estar mudando... A atriz Lara Flynn Boyle concordou verbalmente 
com o projeto. "Nós podemos usar o nome dela quando falarmos com potenciais investidores", 
animou-se Stephen Vincent, um dos diretores de elenco.  
 
Em abril, entretanto, Wall Street entrou em pânico com o colapso do Bear Stears, que exigiu a 
intervenção de reguladores federais no mercado. A economia, cuja situação já não era das 
melhores, agravou-se ainda mais com as altas no preço do petróleo que está batendo recordes 
e a confiança dos consumidores cada vez mais abalada pela crise hipotecária.  
 
As más notícias trouxeram à tona um novo problema para Sanhoee: "as pessoas estão se 
perguntando se esse é um momento apropriado para fazer um filme sobre Wall Street", ele 
disse.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23, 24 e 25 maio 2008, Empresas & Negócios, p. 
C8. 


