
Estas podem não ser as primei-
ras bodas reais da era digital,
mas serão as primeiras com o ce-
rimonial completo da coroa bri-
tânica na era digital, nas quais
um possível futuro rei da Grã-
Bretanha vai se casar.

Assim, quando o príncipe Wil-
liam desposar Kate Middleton
no dia 29 de abril, o evento será
celebrado com uma série de mar-
cos inaugurais na mídia.

Está é a primeira vez em que
um casamento da família real bri-
tânica vai ser transmitido ao vi-
vo via streaming. Será o primei-
ro casamento a dar origem a apli-
cativos para celulares. E a primei-
ra cerimônia a ter a trilha lança-
da no iTunes horas após o sim.

É claro que esses são apenas
alguns exemplos do crescente
frenesi envolvendo o evento. Pa-
ra as organizações mundiais de
mídia – entre elas gigantes da te-
levisão, como a BBC, canais da
TV a cabo, como o TLC, e uma
gama de veículos digitais – o dia
29 de abril é uma data de grande
importância.

Como foi que o matrimônio
de um jovem casal, um dos ri-
tuais mais tradicionais do mun-
do, virou um festival inte-
rativo, multimídia,
multicanal, multipla-
taforma, otimizado
para mecanismos
de busca e enreda-
do em conteúdo ge-
rado por usuários,
pronto para ser baixa-
do na internet?

Bem, não estamos falando
de um jovem casal qualquer e,
depois de uma crise econômica
global, desastres no Japão, levan-
tes no Oriente Médio e tantas ou-
tras notícias de peso das últimas
semanas e meses, os executivos
das empresas de mídia dizem
crer que o público está ansioso
por uma folga.

“Há muitas coisas sérias e difí-
ceis ocorrendo no mundo atual-
mente e estamos dedicando mui-
to de nossos recursos à cobertu-

ra destes eventos”, disse Mark
Lukasiewicz, vice-presidente de
especiais e mídia digital na divi-
são de jornalismo da emissora
norte-americana NBC. “Acho
que o público vai receber bem
um acontecimento como esse,
mais voltado para a pompa e a
diversão de outras eras.”

Pouco tempo depois do prínci-
pe William ter anunciado seu
noivado com Kate, no último
mês de novembro, os veículos
jornalísticos começaram a traba-
lhar. Jornais como o Washington

Post e sites como o Huf-
fington Post logo cria-

ram seções online es-
pecialmente dedica-
das ao tema – o Huf-
fington Post chegou
a declarar que “há

notícias tão impor-
tantes que merecem

ter sua própria página”.
Para a família real, critica-

da por sua resposta distante
diante das manifesta-
ções de pesar do pú-
blico britânico
após a morte de
Diana, os prepa-
rativos para o ca-
samento têm si-
do também uma
espécie de exercício de
gestão de marca.

Enquanto no passado
os nobres poderiam ficar
satisfeitos em deixar que
a mídia fizesse seu traba-
lho, desta vez eles prepara-
ram seu próprio site oficial.

A presença digital inclui
também perfis do Facebook e
no Twitter dedicados ao casa-
mento real.

A maioria das mensa-
gens publicadas no per-
fil do Twitter do casa-
mento parece emanar
da Clarence House, o
gabinete do príncipe
Charles, e tendem pa-
ra as amenidades:
“Acho que serão um
par perfeito”, opinou
o irmão mais novo
de William, o prínci-
pe Harry (ou um de

seus assessores de impren-
sa), em contribuição recente à
página do casal.

A família real tem também se
mostrado receptiva às iniciati-
vas como a do grupo Universal
Music, cujo selo Decca planeja
lançar a trilha sonora da cerimô-
nia de casamento na loja do iTu-
nes, da Apple, e posteriormente
no formato de um CD. Esta pode
ser uma rara oportunidade para
levar os músicos do coro da Aba-
dia de Westminster, do Coro

Real da Capela, da Orquestra de
Câmara de Londres e da equi-

pe de fanfarra da Banda Cen-
tral da Força Aérea Real, que

devem se apresentar na ceri-
mônia, ao topo das para-

das de sucesso.
Em troca, a gra-

vadora prome-
teu fazer uma
doação para a
caridade.

Mas até a realeza mais sintoni-
zada nos avanços tecnológicos
precisa estabelecer seus limites.
Isso ocorreu quando eles recusa-
ram um pedido da Sky para a
transmissão do casamento em
3D. A Sky se esforçou muito para
tentar convencer a família real
dos méritos do formato 3D, che-
gandoa encenar e filmar um casa-
mento falso numa igreja próxi-
ma a Londres.

A Clarence House, que organi-
za os preparativos da cerimônia,
explicou que não desejava admi-
nistrar a presença adicional das
câmeras 3D na abadia, onde ocu-
pariam muito espaço.

“Sei que todos estão cada vez
mais entusiasmados com o for-
mato 3D e sinto muito por desa-
pontá-los”, escreveu um porta-
voz em carta endereçada à Sky e
outras emissoras, citada pelo jor-
nal britânico Guardian. “Espero
que vocês percebam que o pro-
cesso pelo qual passamos será
útil para a cobertura de outros
eventos ao vivo e certamente
não excluímos a possibilidade
de autorizar a cobertura em for-
mato tridimensional em algum
momento futuro.”

Em outras palavras, se o prínci-
pe Harry um dia decidir se casar,
é possível que ainda haja espaço
para que ele se torne também
um inovador da mídia. /
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É REAL

Que doce.
Pez dispen-
sers, bonecos
que soltam
balinhas, com
a cara dos noi-
vos. Eles se-
rão leiloados
e o dinheiro
será doado a
uma institui-
ção de carida-
de escolhida
pelo casal real

BODAS
REAISEMULTÍMIDIA

● PLÁSTICA

● CASO
ACABE

Ofurô. Suvenir do casamento
em forma de saquinho de chá

Boneca de Kate, que é sempre representada
de azul desde o noivado, em que a noiva
usou vestido da grife Issa, da brasileira
Daniella Issa Helayel, em um tom royal

Suvenir.
Noivos viram bone-
cos, livro que ensina
a fazer uma versão
em tricô do príncipe
e de Kate, moeda
comemorativa,
além, claro, de car-
tão-postal

● Casamento do príncipe William com Kate Middleton tem app para celular, será transmitido
via streaming e terá a trilha vendida no iTunes, mas a captação 3D vai ficar para a próxima
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Site próprio e
perfis no Twitter e

no Facebook
foram criados pela

família real

A ilha de Niue, na
Nova Zelândia,

celebra os noivos
com selos

destacáveis ao
meio
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