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Vem aí uma overdose de Selena Gomez. Há um filme com Selena Gomez, um CD de Selena 
Gomez e, nos Estados Unidos, o rosto de Selena Gomez impresso em 30 milhões de 
embalagens de pães de forma da Sara Lee. 
 
Selena Gomez passou todos os seus 17 anos de vida à espera deste momento. 
 
Ela faz o papel de uma adolescente travessa e com poderes mágicos na versão em longa-
metragem de "Os Feiticeiros de Waverly Place", seu bem-sucedido seriado de TV. O filme 
estreou sexta-feira passada no Disney Channel dos EUA e deve chegar ao Brasil até o mês que 
vem. 
 
A Disney está investindo com força total para cultivar uma estrela adolescente com um 
rostinho novo, enquanto Miley Cyrus, protagonista de "Hannah Montana", chega à idade 
adulta. Na capa da edição americana de agosto da revista "Elle", Miley Cyrus posa com corpete 
de couro preto e sutiã de renda preta aparecendo pelo decote, com o título: "Miley fala sobre o 
pai, os namorados e por que ela não é mais criança". Na entrega do prêmio Teen Choice 
Awards, no começo deste mês em Los Angeles, Miley, de 16 anos, fez uma dança do poste 
apoiando-se em uma barra plantada no alto de um carrinho de sorvete. A aparição pôs fogo na 
blogosfera. Várias mães consideraram o desempenho pouco apropriado, enquanto alguns fãs 
alegaram que a barra era apenas para ajudar a artista a se equilibrar no carrinho. Uma porta-
voz de Miley não quis comentar. 
 
O longa de "Os Feiticeiros de Waverly Place" e o novo CD dão a Selena, que foi descoberta 
pela Disney aos 11 anos em uma audição, a chance de provar que pode ser diferente de uma 
série de jovens talentos lançados pela Disney, como Demi Lovato (do seriado de TV "Sunny 
entre Estrelas" e do filme "Camp Rock", e que Selena diz ser sua melhor amiga) e os Jonas 
Brothers. Milhões de crianças - público ideal para TV, pois assistem regularmente aos 
programas e também às reprises - sintonizam o canal Disney todos os dias para vê-la. Nos 
EUA, "Os Feiticeiros de Waverly Place" foi o programa no 1 da TV aberta e por assinatura entre 
as crianças de 6 a 11 anos e pré-adolescentes de 9 a 14 nos últimos meses. 
 
Executivos da Disney dizem que a beleza saudável de Selena, seu talento para a comédia e 
sua origem modesta (foi criada pela mãe divorciada) a tornam mais pé-no-chão do que outras 
jovens estrelas. Suas raízes hispânicas podem ajudar a Disney a ampliar sua atração para as 
minorias, diz Tricia Wilber, vice-presidente executiva de vendas e marketing da Disney Media. 
 
A Disney aconselha Selena a não crescer depressa demais. Gary Marsh, diretor-geral para 
entretenimento da Disney Channels Worldwide, lembra-se de ter dito a Selena: "Preste 
atenção em quem são seus fãs no momento. Se você os tratar bem, eles vão crescer junto 
com você. Você tem toda sua vida para ser adulta."  
 
Para ficar a par do que seus jovens admiradores pensam, Selena costuma ler os sites de fãs e 
as mensagens a seu respeito no Twitter. "Leio comentários que dizem: 'Gosto do seu cabelo 
curto', ou 'Gosto de seu cabelo longo', e levo em consideração", diz. Depois de cortar o cabelo 
recentemente, ela diz que recebeu "toneladas" de mensagens no site de relacionamento social 
Twitter de meninas que também tinham cortado o cabelo. "Dá uma sensação de que há muita" 
pressão quando isso acontece, explica. 
 
O longa de "Feiticeiros", que será lançado em DVD até o fim do ano, acompanha a personagem 
de Selena, Alex, e a família Russo em férias no Caribe. 
 
O filme permite à Disney promover a franquia "Feiticeiros", que inclui, entre outros, uma linha 
de roupas que coincide com a volta às aulas nos EUA. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B8. 


