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Casamento marca esforço de reparar a imagem e inovar o estilo da monarquia britânica  
 
Quando o príncipe William deixar a Abadia de Westminster numa carruagem com a mulher, 
Kate, hoje, estará deixando um novo marco no longo esforço da monarquia britânica para 
reparar o negócio da família, num passo em direção a um futuro incerto para o clã real mais 
proeminente do mundo. 
 
Quinze anos atrás, a marca da Casa de Windsor foi bastante prejudicada pelo amargo divórcio 
do príncipe Charles com Diana e o subsequente acidente de carro que tirou a vida da princesa 
de Gales. Os atritos públicos do casal abriram as cortinas que ocultavam a agitação interna da 
família real. A fria reação da rainha Elizabeth II à morte de Diana e o escandaloso divórcio de 
outro filho, o príncipe Andrew, de Sarah Ferguson, também não ajudaram. 
 
Com um plano de relações públicas cuidadosamente traçado, alguns prudentes cortes nos 
gastos e uma carona na popularidade do príncipe William, a família conseguiu sair do buraco. 
Após a morte de Diana, em 1997, apenas 48% dos britânicos acreditavam que o Reino Unido 
estaria numa situação pior sem a coroa. Na semana passada, 62% tinham essa opinião, de 
acordo com o instituto de pesquisa ICM. 
 
Entretanto, ao recuperar seu equilíbrio, a monarquia britânica agora enfrenta uma outra gama 
de desafios se quiser manter o conto de fadas vivo no futuro. 
 
Como qualquer grande organização - especialmente uma que tem uma matriarca de 85 anos 
de idade como presidente -, a monarquia precisa planejar a sucessão. A rainha aparenta boa 
saúde, mas chegará o momento em que seu filho menos popular deverá ascender ao trono. 
Charles vem com um histórico ativista - alguns diriam, intrometido - no que diz respeito a 
envolvimento em assuntos públicos do Reino Unido. 
 
A percepção de que maltratou Diana e seu estilo franco lhe custaram um preço alto junto ao 
público. Quase a metade das pessoas ouvidas numa recente pesquisa da Ipsos Mori disse que 
Charles deveria abdicar do trono para permitir que William seja o próximo rei. 
 
E, em meio ao clima de austeridade nacional, a família real precisa equilibrar as cobranças de 
frugalidade por parte dos investidores - o contribuinte britânico - com a manutenção da pompa 
e circunstância esperada de uma dinastia de quase 300 anos que sustenta o estilo de vida da 
família e serve como atração para o turismo no país.  
 
Enquanto por um lado a monarquia ainda é capaz de tropeçar num escândalo a qualquer 
momento, por outro, o casamento de hoje - um evento minuciosamente orquestrado por uma 
nova geração da realeza, antenada com a mídia - demonstra que tem levado em consideração 
dicas de marqueteiros de celebridades e empresas numa tentativa de moldar o seu destino 
futuro.  
 
Como qualquer grande organização, a monarquia precisa planejar a sucessão da rainha 
 
"Em mente, no topo da lista, está a reputação e como conseguir manter a reputação da 
instituição. É preciso ter uma visão de longo prazo", diz Simon Lewis, que trabalhou como 
assessor de imprensa para a rainha de 1998 a 2000, antes de entrar para a operadora de 
celular Vodaphone Group PLC, e agora dirige uma associação do setor financeiro.  
 
A Monarquia SA britânica é uma empresa familiar que está no mesmo patamar em dimensão, 
custo e receita de uma empresa de médio porte. 
 
Sediada no palácio de Buckingham, a casa real emprega um total de 1.200 pessoas, incluindo 
funcionários de tempo integral e terceirizados, para desempenhar funções que variam desde 
criados de libré a caixas do guichê para a venda de entradas para o palácio. O príncipe 



administra o seu próprio palácio, com sede na Clarence House, em Londres. Ali há um total de 
149 funcionários de tempo integral, 25 dos quais são classificados como "pessoais". 
 
A renda da casa real provém principalmente de uma dotação do governo, de 38,2 milhões de 
libras (US$ 63,6 milhões) no ano passado, e através do pagamento de visitantes aos seus 
palácios. A Royal Collection Enterprise Ltd., por exemplo, arrecadou 34,4 milhões de libras de 
visitantes da coleção real de arte em 2010. Esse dinheiro é redirecionado à manutenção da 
coleção e dos palácios que abrigam as obras.  
 
As finanças reais são complexas, o que dificulta uma estimativa do patrimônio da família. A 
maior parte das propriedades da família, na realidade, não pertence a ela, mas está sob sua 
custódia, como representante da nação. O Patrimônio da Coroa reúne uma coleção de bens 
históricos de 6,6 bilhões de libras que vão de uma carteira de imóveis na Regent Street, a 
principal rua comercial de Londres, a 145.000 hectares de terra na área rural. Os 230 milhões 
de libras que esse portfólio gerou em 2008 e 2009 foram para o Tesouro britânico. As 
propriedades reais se limitam basicamente às várias residências que possuem, e a rainha e o 
príncipe Charles obtêm renda de dois trustes - o Ducado de Lancaster e o Ducado de Cornwall 
-, que englobam predominantemente bens imobiliários. 
 
A opulência da família real parecia em grande perigo em 1997, depois que Diana, divorciada e 
namorando o milionário Dodi Fayed, morreu num acidente de carro em Paris enquanto era 
perseguida por paparazzi. A popularidade da família já estava em declínio. Em 1992, o público 
se irritou com a expectativa da família de que o governo arcasse com as despesas de um 
incêndio no castelo de Windsor, uma residência real. Em 1993, o dramaturgo David Hare 
declarou num discurso: "A gente tem que zombar deles até que eles se arrependam de ter 
nascido." 
 
Para interromper a queda, a família recorreu ao chamado Way Ahead Group, um grupo de 
consultores veteranos e membros da família que, de meados dos anos 90 até meados da 
década passada, passou a se reunir duas vezes por ano para aparar arestas na comunicação 
entre vários ramos às vezes em pé de guerra da família. Embora boa parte dos assuntos fosse 
mundana, como por exemplo a coordenação das agendas, algumas vezes o grupo discutia 
questões maiores como a "política do palácio" e "como se defender", diz Frank Prochashka, 
historiador e especialista na monarquia da Universidade de Oxford. 
 
Com um plano de relações públicas e uma carona na popularidade de William, a família saiu do 
buraco 
 
Após a morte de Diana, o grupo passou a se concentrar na questão de como se reconectar 
com o público britânico. De acordo com uma pessoa a par do assunto, Lewis, o primeiro 
profissional de relações públicas no palácio proveniente do mundo dos negócios, introduziu em 
1999 uma arma familiar à maioria das diretorias, mas desconhecida dos monarcas: a pesquisa 
de mercado. As constatações, apresentadas a cerca de uma dezena de pessoas, incluindo a 
rainha, num grande salão no palácio de Buckingham normalmente usado como cinema, 
ressaltaram que o público associava a família real com valores como "britanismo" e dever 
público. 
 
O palácio usou essa informação para montar sua estratégia, que passou a incluir a 
programação da rainha. Na época, por exemplo, o Reino Unido estava devolvendo algum poder 
político de Londres para a Escócia e o País de Gales, e o palácio fez questão de incluir a 
presença da rainha nas cerimônias de abertura dos novos parlamentos desses países. 
 
Ele também introduziu reformas para desarmar os críticos. "A rainha começou a pagar os 
impostos usando sua própria renda, reembolsou o governo pelas anuidades dos membros da 
família real, abriu o palácio de Buckingham para pagar as obras de reparo do castelo de 
Windsor após o incêndio, cancelou o contrato do iate real e aceitou uma maior vigilância 
parlamentar da contabilidade real", escreveu Prochashka no seu livro "A República da Grã-
Bretanha". 
 



Recém-energizada, a rainha conseguiu reverter sua posição ao papel moderno em que ela é a 
figura central do cerimonial, apoiando obras de caridade e mobilizando o senso patriótico da 
Grã-Bretanha como uma nação histórica que se destaca entre todas.  
 
Desde 2007, o principal conselheiro da rainha tem sido Christopher Geidt, um ex-servidor civil 
e consultor da Organização das Nações Unidas para os Bálcãs - experiência que, sem dúvida, 
vem a calhar quando lida com as relações por vezes conflituosas da família. 
 
"Existe um acordo: a família real tem autorização para desempenhar seu papel de uma forma 
que funcione efetivamente para a nação", diz Lawrence Goldman, um professor de história 
moderna da Universidade de Oxford. "E com Elizabeth ela conseguiu isso."  
 
Embora a rainha discuta em reuniões semanais assuntos sérios com o primeiro-ministro, das 
relações exteriores até a política interna, ela não tenta influenciar a política britânica. 
Conforme se aproxima o momento de passar o trono para Charles, porém, a Grã-Bretanha 
pode enfrentar uma mudança dissonante de estilo.  
 
"A rainha é bastante profissional e correta no que diz respeito a qual é o seu papel e o que não 
pode ser", diz Jonathan Powell, que foi chefe de gabinete de Tony Blair. "[Charles] é mais 
ativista." 
 
Powell se recorda de Charles pressionando o governo em questões referentes à agricultura e à 
arquitetura. Durante a epidemia da febre aftosa em 2001, por exemplo, o príncipe foi 
particularmente ativo na campanha em prol dos pecuaristas, cujas criações tinham sido 
devastadas. 
 
Uma porta-voz do príncipe Charles disse: "Ele está totalmente ciente de que ser um chefe de 
Estado é diferente de ser herdeiro do trono." 
 
No ano passado, uma empresa de projetos imobiliários que pertence à família real do Qatar 
desembolsou bilhões de libras num plano para a construção de um edifício modernista no 
coração de Londres. Isso veio logo depois que o príncipe escreveu pessoalmente uma carta 
para o sheik Hamad bin Khalifa Al-Thani, primeiro-ministro do Qatar, queixando-se de que os 
planos não estavam de acordo com a preservação do "espírito" da cidade. A empresa, Qatari 
Diar, desde então, submeteu projetos mais tradicionais para o plano de aprovação, irritando o 
meio arquitetônico inglês. 
 
A expectativa também é que o príncipe Charles seja um monarca mais intervencionista e 
imaginativo na condução da família real. 
 
O príncipe Charles, de 62 anos, tem tido um enfoque mais empresarial ao usar a marca 
Príncipe de Gales para vender produtos: ele lançou sua própria empresa de comida orgânica, a 
Duchy Originals, em 1992, e como presidente do conselho do truste do Ducado de Cornwall, 
tem administrado a companhia com base nas suas próprias visões de agricultura e 
desenvolvimento, diz uma pessoa familiarizada com o assunto. Ele também construiu na sua 
propriedade uma aldeia inteira de acordo com modelos da arquitetura tradicionalista que 
defende. Ele monitora seus investimentos cuidadosamente - escrevendo comentários nos 
papéis e habilmente concordando em vender grande parte de seu portfólio de ações antes da 
explosão da bolha da internet e da crise econômica mais recente.  
 
Nem todos os seus projetos tiveram sucesso. A Duchy Originals viu sua receita cair nos últimos 
anos e, para se firmar, fechou um contrato exclusivo de licenciamento para a rede popular de 
comida Waitrose de parceria com John Lewis. As adversidades enfrentadas pela empresa de 
comida de Charles levaram alguns observadores a acharem que o príncipe pode ser ambicioso 
demais e não possui a reserva que tornou sua mãe popular e segura como monarca.  
 
O trono pode ser diferente em outros quesitos sob o príncipe Charles, um entusiástico pintor, 
violoncelista e maior patrono das artes do que sua mãe. "Ninguém pode imaginar a rainha 
fazendo um discurso sobre Shakespeare como herdeira do trono, como o príncipe Charles fez", 



diz Vernon Bogdanor, um dos principais especialistas na Constituição britânica e professor-
pesquisador do Kings College em Londres. 
 
Seu maior ativismo atrai alguns elogios. O príncipe empenhou esforços em iniciativas tais 
como as de emprego para jovens e educação para os desfavorecidos. A cada ano o príncipe, 
direta ou indiretamente, ajuda a levantar fundos de cerca de 130 milhões de libras para 20 
instituições de caridade que estabeleceu, de acordo com seu website.  
 
"O príncipe de Gales é o primeiro herdeiro ao trono que encontrou um papel para si mesmo", 
diz Bogdanor, referindo-se aos vários projetos que o príncipe conduz. "O problema é que, se 
você faz coisas, fica sujeito a criar polêmicas." 
 
Alguns dizem que a saúde resistente da rainha apresenta um problema. Se ela ainda viver por 
uma década ou mais - sua mãe viveu 101 anos - Charles assumiria o trono na casa do 70 ou 
80 anos, "quando estiver acinzentado e gagá", diz Lawrence Goldman, um professor de 
história moderna da Universidade de Oxford. "E isso poderia tirar o brilho da monarquia." 
 
Além disso, há a questão delicada de como Charles lidará com o estilo de vida luxuoso da 
família. A rainha, que cresceu durante o período austero da Segunda Guerra Mundial e suas 
consequências, criou uma imagem relativamente econômica da bolsa real. A monarca come 
sucrilhos diretamente retirados de vasilhas de plástico no café da manhã, implementou a 
política de apagar a luz nos palácios reais e recentemente instalou novas unidades combinadas 
de aquecimento e eletricidade para cortar os custos da energia. Sob a rainha, o custo da 
realeza para o Estado caiu para menos da metade desde 1992, um período em que outros 
custos do governo dispararam. 
 
Com a economia britânica ainda fraca depois da crise financeira - o Reino Unido está no meio 
do mais agressivo programa de aperto fiscal desde a Segunda Guerra -, a questão dos gastos 
da realeza só promete ficar mais espinhosa. Além dos 38,2 milhões de libras em verba pública 
que a família recebe, há o grande custo associado à segurança da família e os conselhos locais 
para hospedar seus visitantes 
 
"É um completo desperdício de dinheiro", particularmente quando o governo está cortando 
custos do orçamento, diz Graham Smith, gestor da campanha na Republic, um grupo de lobby 
antimonárquico.  
 
Em teoria, o plano de sucessão real um dia vai dar as rédeas ao noivo de hoje, o príncipe 
William. Ele teve seus próprios pequenos deslizes sob os holofotes; durante anos, foi mais 
fotografado saindo de boates de madrugada. Foi também acusado de tomar liberdades com os 
fundos do contribuinte. Em 2008, o príncipe William tomou emprestado um helicóptero 
Chinook da Força Aérea Real para ir com o príncipe Harry para uma despedida de solteiros na 
Ilha de Wight. 
 
Mas, como mostram as atividades pré-nupciais, o príncipe William está bem adiantado em 
combater a imagem negativa. Detalhes de sua despedida de solteiro foram mantidos sob sete 
chaves, enquanto os jornais foram inundados com histórias lisonjeiras de sua noiva comprando 
itens de lua de mel modestos em lojas comuns. 
 
Enquanto isso, até a lista de convidados reflete uma atenção cuidadosa com a construção da 
imagem. Entre os convidados do príncipe William estão os maiores executivos de duas 
instituições de caridade, a SillForce, de educação, e a Child Bereavement Charity, que ele 
patrocina. 
. 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A18. 


