
iante da TV, o eco-
nomista gaúcho Gus-
tavo loschpe foi às
lágrimas. Seu time do

coração, o Grêmio, rebaixa-
do à Série B do Campeonato
Brasileiro, decidia a vaga pa-
ra voltar à primeira divisão
contra o Náutico, no Estádio
dos Aflitos, em Pernambuco.
Após quatro expulsões, o
Grêmio estava com sete jo-
gadores enquanto o Náutico
tinha um pênalti a cobrar. O
goleiro defendeu e, logo de-
pois, o meio-campo gremista
Anderson marcou o único
gol da partida. loschpe cho-
rou de emoção com a dra-
mática vitória naquele dia 26

de novembro de 2005 e sen-
tiu que a história poderia
render um filme.

Apesar da paixão de tor-
cedor, ele levou a idéia a
sério. Nove meses depois,
surgiu o documentário
"Inacreditável — A batalha
dos Aflitos", distribuído
em DVD. Em 30 dias, 40 mil
cópias foram vendidas. A
repercussão surpreendeu
o produtor iniciante, que,
três meses depois, decidiu
arriscar exibições em ci-
nemas pelo Brasil.

— Me espantei ao ver a
platéia em Porto Alegre fa-
zendo a "avalanche" no ci-
nema após o gol — conta.



A tal "avalanche" é uma
comemoração conhecida dos
gremistas nos estádios. No
momento do gol, os torce-
dores praticamente despen-
cam ao mesmo tempo em di-
reção aos primeiros degraus
da arquibancada.

loschpe diz que ficou em-
polgado com o sucesso do
filme, mas não sabia se a sua
então recém-criada produto-
ra, a G7 Cinema, seria capaz
de repetir o sucesso com ou-
tras histórias do futebol na-
cional. A resposta veio através
dos adversários. A diretoria
do Internacional, o grande ri-
val do Grêmio, convidou a
empresa para fazer um do-
cumentário sobre o título do
Mundial de Clubes da Fifa, em
dezembro de 2006, no Japão.
"Gigante — Como o Inter con-
quistou o mundo", produzido
em 2007, foi visto por 35 mil
pessoas no cinema e vendeu
52 mil cópias em DVD.

Há dois meses, a história
se repetiu: loschpe lançou

"Fiel", um relato da saga de
torcedores e jogadores do
Corinthians durante o rebai-
xamento da equipe à segun-
da divisão, que levou 60 mil
espectadores ao cinema. Na
semana passada, o f i lme
saiu em DVD.

Outro documentário sobre
o Inter, "Nada vai nos sepa-
rar", celebrando o centenário
do clube, deve chegar aos ci-

nemas em julho. Para outu-
bro, a estreia prevista é "So-
berano", uma homenagem
aos seis títulos do Campeo-
nato Brasileiro conquistados
pelo São Paulo.

— Nossos filmes são feitos
para os torcedores — define o
produtor. — O objetivo é emo-
cionar e agradar o torcedor
daquele time.

Aos 31 anos, loschpe tem

uma trajetória inusitada pa-
ra um homem de cinema.
Nos Estados Unidos, ele es-
tudou ciências políticas e
administração de empresas
ao mesmo tempo, na Uni-
versidade da Pensilvânia.
Mais tarde, por dois anos,
trabalhou no banco de in-
vestimentos Goldman Sa-
chs, em Londres, até trocar
o emprego por um mestrado
em economia na Universi-
dade de Yale. A partir daí,
passou a escrever colunas
sobre educação para jornais
e revistas. Ao retornar ao
Brasil, em 2003, criou a G7
Investimentos, que deu ori-
gem a uma editora de livros,
a G7 Books. Foi só depois
dessas experiências bem-su-
cedidas que ele passou a
investir também no cinema.

— Nossos projetos de fil-
mes têm um diferencial: não
usamos leis de incentivo nem
verbas estatais — diz.

Boa parte dos recursos gas-
tos vem da própria G7 e de
patrocínios privados. Os clu-
bes também não estão entre
os investidores. A empresa se
responsabiliza pela captação
e repassa, em média, 8% da
receita bruta da bilheteria e
da venda de DVDs ao time que
está sendo retratado.

— É uma forma de preser-
var a memória do clube e, ao
mesmo tempo, gerar receita
— avalia Jorge Avancini, vice-
presidente de marketing do
Internacional.

Outra estratégia é recrutar
torcedores do próprio clube
para se envolver na produção.
Em "Fiel", por exemplo, o
apresentador e corintiano ro-
xo Serginho Groisman foi um
dos roteiristas.

— Todo torcedor tem uma
história muito particular para
contar — diz Groisman. — Por
isso, quando você põe um
deles para falar provoca uma
identificação imediata.

loschpe percebeu isso e
continua com fôlego para ou-
tras partidas.»
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