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Embora os especialistas acre-
ditem que a cerimônia do Os-
car nunca mais vá voltar aos
padrões de gastos extravagan-
tes de antes da crise financeira
americana de 2008, a edição
deste ano que aconteceu do-
mingo à noite no Kodak Thea-
tre no centro de Los Angeles,
apresenta sinais de recupera-
ção. O 83º Oscar gerou sete
mil empregos e movimentou
US$ 130 milhões, contra US$
100 milhões de 2009 — cifra

mais alta que orçamentos de
muitas cidades dos Estados
Unidos. Grandes patrocinado-
res, entre eles Hyundai, Coca-
Coca Diet e a J.C. Penny, loja
de departamentos criada há
109 anos, voltaram a produzir
campanhas inéditas para se-
rem lançadas especialmente
na noite do Oscar - fato que
não acontecia nos últimos dois
anos quando eles apenas repli-
cavam campanhas lançadas
durante o Super Bowl.

Há 15 dias, todos os espaços de
publicidade já estavam vendidos
para a transmissão ao vivo e a

rede de televisão ABC bateu re-
cordes ao comercializar um es-
paço de 30 segundos por US$ 1,75
milhão. Em 2010, a ABC, que
tem os direitos de transmissão,
faturou US$ 70 milhões, 14%
menos que neste ano.

Apresentação reinventada
Para acompanhar os novos tem-
pos e atrair o público jovem, a
academia remodelou a premia-
ção, aumentou o número de fil-
mes concorrentes, agilizou a
entrega dos troféus e convidou,
pela primeira vez em sua histó-
ria, um casal de atores como

apresentadores, James Franco e
Anny Hathaway, que conduzi-
ram o Oscar por três horas. Iro-
nia da premiação, o ponto alto
aconteceu logo no início, quan-
do o ator Kirk Douglas, nascido
em 1916, entrou para entregar a
estatueta de melhor atriz coad-
juvante a Melissa Leo, de “O lu-
tador”, roubando a cena dos
apresentadores.

Na categoria melhor docu-
mentário, ganhou o filme “Tra-
balho Interno” (Charles Fergu-
son) , que resgata os motivos
que levaram os Estados Unidos
à crise financeira de 2008, en-

Festa do Oscar movimenta US$ 130
Edição de 2011 apresenta sinais de recuperação com relação a 2010, mas especialistas acreditam que os

Rede ABC faturou
14% a mais em
publicidade que
no ano anterior

MOBILIDADE

Louis Vuitton lança aplicativo de
iPhone para viajantes sofisticados
“Amble com Louis Vuitton” é um aplicativo de iPhone que permite aos
usuários descobrir lugares interessantes e alinhados com seus interesses.
Pietro Beccari, vice- presidente de marketing e comunicação da Vuitton,
disse ao site Business of Fashion que o aplicativo permite novos
caminhos para capturar e guardar memórias de viagem, que podem ser
compartilhadas com outros viajantes que passem por aqueles locais.

EVENTO

Brasileiro desfila na Miami
Fashion Week na próxima semana
Pelo sétimo ano consecutivo, Marcelo Quadros vai desfilar na Miami
Fashion Week. Em 2004 ele ganhou o prêmio novo talento e desde então
seus vestidos luxuosos de festa são presença garantida nas passarelas do
evento. Ele é o único brasileiro entre os estilistas espanhóis, canadenses,
italianos, australianos, libaneses, mexicanos que participam da edição
deste ano. Sua apresentação tem o apoio da Hublot e da Hype Logistics.

Divulgação
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Estilistas investem nos
modelos mais conservadores
e evitam a extravagância

A recuperação da economia
americana não refletiu no vi-
sual das celebridades no tapete
vermelho do Oscar 2011. Errou
quem achou que elas iriam
apostar na extravagância e sol-
tar a criatividade. Na verdade,
a maioria das atrizes optou pe-
los looks certeiros em vestidos
clássicos com apenas toques de
contemporaneidade — como
bordados e transparências. Os
tons de beges (chamados pela
moda de nude) continuaram
brilhando na 83ª cerimônia do
Oscar, assim como aconteceu
nos últimos anos.

A novidade em cor foi o uso
forte do vermelho por várias
atrizes, repetindo um fenômeno
que começou no ano passado nas
passarelas internacionais de Pa-
ris e Milão. Os metalizados estão
em alta não só na estatueta, mas
também na roupa das convida-
das — e o destaque máximo no
quesito vestido vai para o traje
minimalista e futurista de Gwi-
neth Paltrow. Feito pelo brasilei-
ro Francisco Costa, da Calvin
Klein está sendo considerado
pela crítica uma obra de arte.

Ao contrário das atrizes que
optaram por modelos seguros, a
academia privilegiou premiar a
fantasia, a cor e a ironia na cate-
goria de melhor figurino. Quem
venceu foi Colleen Atwood, por
Alice no País das Maravilhas, di-
rigido por Tim Burton. Ela já foi
indicada nove vezes na categoria
e já tinha vencido em Chicago e
Memórias de uma Gueixa. ■ A.F.

Festa do Oscar reune
grandes patrocinadores,

como Hyundai e Coca-cola

mi neste ano
tempos de altas despesas já foram

Gabriel Bouys/AFP

JUSTIÇA

Estilista da Dior, John Galliano
é acusado por insultos antissemitas
John Galliano foi levado à delegacia na semana passada por
ofensas antissemitas contra um grupo num bar de Paris, sendo
liberado algumas horas depois. Segundo testemunhas, ele estava
alcoolizado quando insultou as pessoas. Ele voltou à delegacia
ontem para prestar declarações. A grife Dior suspendeu o estilista
de suas atividades enquanto ele responde às acusações da polícia.

Jacques Demarthon/AFP

EXPOSIÇÃO

US$ 1,7 mi
é o custo de um comercial de
30 segundos veiculado pelo canal
ABC durante a festa do Oscar.

MONTANTE

US$ 100 mi
é o valor total de publicidade
que a cerimônica do Oscar
movimentou no ano passado.

DIVULGAÇÃO

US$ 54 mi
é a verba que os estúdios
destinam, em média, para
promover os filmes nomeados.

TROFÉU

US$ 500
é o preço de cada uma das
24 estatuetas douradas
entregues aos vencedores.

AUDIÊNCIA

41,3 milhões
de espectadores assistiram
à cerimônia de entrega
do Oscar ao vivo em 2010.

FATURAMENTO

US$ 31,8 bi
foram gerados pelos filmes
do Oscar nos EUA em 2010,
8% mais que no ano anterior.

trevistando lobistas, economis-
tas e corretores de grupos como
CitiGroup e Merrill Lynch. A
obra derrotou “Lixo Extraordi-
nário”, co-produção Brasil e
Inglaterra, sobre o trabalho de
Sebastião Santos, o Tião, líder
dos catadores de materiais reci-
cláveis do Jardim Gramacho, li-
xão do Rio de Janeiro.

Tião foi descoberto pelo ar-
tista Vik Muniz em 2007, quan-
do virou personagem de um de
seus quadros, vendido mais
tarde por 28 mil libras, o equi-
valente a R$ 74,92 mil. “Meu
objetivo é transformar catado-

res em empreendedores e lixo
em dinheiro”, diz Tião. Com a
repercussão do filme, um fundo
de R$ 2 milhões foi criado para
ajudar os catadores que ficarão
desempregados no final deste
ano, quando o Jardim Grama-
cho, lugar de trabalho de 5 mil
profissionais, será fechado. Em
vez de um lixão atual, os cata-
dores passarão a trabalhar em
um Ecopolo. O fundo vai ajudar
na implantação de um sistema
que transformará o lixo orgâni-
co em energia — metanol e hi-
drogênio — para ser usado em
carros e foguetes. ■
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1 Gwyneth Paltrow, de Calvin Klein; 2 Halle Berry,
de Marchesa; 3 Jennifer Hudson, de Versace;
4 Reese Witherspoon, de Armani; 5 Cate Blanchett,
de Givenchy; 6 Natalie Portman, de Rodarte
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ANÁLISE MODA OSCAR

Cerimônia
é marcada
pelos
clássicos

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.
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