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Patrícia Cançado

Um arquivo de áudio tosco,
enviado por e-mail por um
conterrâneo que acabara de
conhecer durante um voo en-
tre São Paulo e Porto Alegre,
no fim de 2005, mudou o desti-
no do empresário gaúcho Gus-
tavo Ioschpe. Era uma home-
nagem do consulado de Santa
Maria (RS) à vitória do Grê-
mio contra o Náutico com
apenas sete jogadores em
campo. Ioschpe passou a ou-
vir aquilo diariamente – os hi-
nos do Grêmio e do Rio Gran-
de do Sul misturados à narra-
ção dos momentos mais espe-
taculares do jogo. “Eu chora-
va todo dia. Minha mulher fi-
cava indignada. Morávamos
num loft e ela era obrigada a
escutar tudo”, lembra.

Apesar do ritual peculiar, o
casamento prosperou(eles es-
peram o segundo filho) e Gus-
tavo descobriu um filão. Em
2006, um ano depois de rece-
ber o arquivo, lançava, inicial-
mente em DVD, o filme Inacre-
ditável – A Batalha dos Aflitos,
o primeiro de uma série de do-
cumentários que hoje conta
com nove títulos, todos sobre
partidas históricas dos times
de futebol e seus torcedores
fanáticos.

Seu filme mais recente, Ab-
soluto – Internacional, Bicam-
peão da América, entrou para
o Guinness como a maior ses-
são de cinema da história,
com 27.022 pagantes. O even-
to, que ocorreu em dezembro
de 2010, no Estádio Beira-Rio,
transformou documentário
em produto de massa, um fei-
to inédito no Brasil.

Agora, a sua G7 Cinema pre-
tende repetir a fórmula com
times europeus. Acabou de fe-
char um contrato de distribui-

ção internacional com a Univer-
sal Pictures e de coprodução
com um produtor ítalo-espa-
nhol para fazer o filme da Cham-
pions League deste ano. “Ainda
falta o mais difícil, que é a anuên-
cia do clube campeão e da UEFA,

mas são passos importantes.”
Acionista da metalúrgica Ioch-

pe-Maxion, Gustavo, 34 anos, é
uma figura improvável no univer-
so do cinema brasileiro. Primei-
ro, porque não é – e nem preten-
de ser – artista. É formado em

Administração e Ciência Políti-
ca pela Wharton e tem mestrado
em Economia por Yale. Veste ter-
no e gravata e usa os mesmos jar-
gões dos financistas. É mais co-
nhecido pelos artigos polêmicos
sobre educação (criticados por

educadores e sindicalistas) que
escreve na revista Veja do que
como o produtor de cinema.

Seu primeiro emprego, logo
depois de deixar a faculdade, foi
no escritório londrino da Gold-
man Sachs, onde participou da
equipe que capitaneou a aquisi-
ção da alemã Mannesmann pela
inglesa Vodafone por US$ 190 bi-
lhões. “Todo mundo em Whar-
ton queria Wall Street. E eu acha-
va aquele pessoal muito babaca.
Mas acabei indo parar na Gold-
man, porque achava que seria
uma escola, o que realmente
foi”, conta. Embora tenha gosta-
do do glamour de conversar com
presidentes de grandes corpora-
ções e de viajar de jatinho, ater-
rissando cada dia num país, Ios-
chpe ficou dois anos no banco.
“Era um negócio que jamais faria
para o resto da vida. Primeiro,
porque é muito intangível, você
não produz nada. Segundo, é um
estilo de vida insustentável. Os
caras de 35 pareciam ter 50. Meu
foco não é dinheiro.”

Receita. Filho de um industrial
(Daniel Ioschpe, morto em
2007) com uma jornalista e so-
cióloga, o empresário diz ser
uma mistura dos dois. Quando
perguntado sobre o faturamen-
to dos filmes, Ioschpe diz que
eles geraram “mais do que ele
precisa e menos do que deveria”.
O primeiro foi feito com dinhei-
ro da família. Os seguintes rece-
beram patrocínio. Os filmes não
são sucesso de crítica, mas de pú-
blico. Campeão de bilheteria,
Fiel, sobre o Corinthians, por
exemplo, arrastou 54 mil torce-
dores para os cinemas. E ainda
vendeu 43 mil cópias em DVD.

Entrar nesse universo não foi
fácil. No começo, não encontrou
ninguém disposto a distribuir os
filmes. Por isso, criou a própria
distribuidora. No varejo, a barrei-

ra foi a mesma – as lojas não
queriampegar nem em consig-
nação, sob o argumento de
que filme de futebol não em-
placa no Brasil. O primeiro
DVD contrariou a tese, com 38
mil cópias vendidas. Ioschpe
é do tipo que não tem medo da
recusa, nem de parecer incon-
veniente. Costuma dizer que
não importa quantas pessoas
te digam não, mas que uma te
diga sim – mesmo que seja pa-
ra não te ver mais na frente.

Para o documentarista Car-
los Nader, Ioschpe inventou
um modelo em que a plateia
vira arquibancada. São-pauli-
no, Nader foi convidado para
dirigir o filme Soberano - Seis
vezes São Paulo, que estreou
no ano passado em 50 salas de
cinema. “É um filme só para
são-paulinos”, diz. “No come-
ço, tive receio em aceitar a pro-
posta, porque sempre produ-
zi os filmes que dirigi. Mas fi-
quei surpreso. Gustavo é tão
inteligente para dar quanto
aceitar palpite.”

O gaúcho Beto Souza, dire-
tor dos dois filmes da G7 so-
bre o Grêmio, reconhece o mé-
rito comercial. “O Gustavo
desbravou um mercado im-
provável, que tem uma pirata-
ria absurda”, diz. Mas tem res-
salvas. “Ele não é um produ-
tor fácil. Sabe bem o projeto
que quer e não abre espaço pa-
ra o diretor. Não tive liberda-
de de expressão, especialmen-
te no último filme.”

Ioschpe reconhece ser um
estranho no ninho. “No Brasil
tem uma perversão nesse mer-
cado por causa da lei de incen-
tivo. A maioria dos filmes já
está paga antes de nascer. E as
pessoas não têm a pretensão
de ganhar dinheiro, ao contrá-
rio de mim”, defende-se. “Eu
continuo um outsider.”
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Um estranho no
ninho

Acionista da Iochpe e ex-Goldman Sachs, Gustavo descobriu o filão dos
filmes sobre times de futebol. Agora, quer levar a fórmula para a Europa
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Making of

O filme Absoluto foi
exibido no estádio
Beira-Rio, no fim de 2010

Rômulo Pinheiro
DIRETOR-GERALDAASIABRANDING

CINEMA DE MASSA

‘Pode ser’ com loiras gêmeas?

O filme sobre o Internacional foi, segundo o
Guinness, a maior sessão de cinema da
história, com 27.022 pagantes
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Mais uma série criada pela Al-
mapBBDO caiu nas graças do
público. O novo comercial
“Pode ser Pepsi”, que nasceu
com a finalidade de estimular
consumidores a experimen-
tar a bebida antes de pedir o
produto rival, põe as gêmeas
do nado sincronizado Bia e

Branca Feres em cena.
O filme que estréia no próxi-

mo domingo tem outra caracte-
rística. O público já pode esco-
lher, no site da Pepsi e na página
da marca no Facebook, três fi-
nais possíveis. Só a versão vence-
dora vai ao ar.

O filme começa com um gar-

çom de uma lanchonete do aero-
porto falando para um cliente
“Só tem Pepsi. Pode ser?”. O ga-
roto aceita, dá um gole e a locu-
ção explica: “Reparou que o ‘po-
de ser’ pode ser cada vez me-
lhor?” Corta para uma cena den-
tro do avião, em que a aeromoça
avisa: “Só tem lugar no meio, po-
de ser?”. Sem olhar para o assen-
to, ele aceita e fica entre as gê-
meas do nado sincronizado.

Depois, os três tentam pe-
gar um táxi. As gêmeas per-
guntam se eles podem dividir
um carro. Em seguida, estão
na recepção de um hotel e o
recepcionista explica: “Só
tem um quarto disponível, po-
de ser?”. É nessa hora que en-
tra a participação do consumi-
dor. Em off, o locutor avisa:
“Só tem o final que você esco-
lher, pode ser?”. / M.R.

Marili Ribeiro

No casamento de William e Ka-
te, todos os detalhes vieram a pú-
blico em doses equilibradas.
Nem de mais. Nem de menos.
Com essa calibragem, o evento
gerou boa mídia espontânea
mundo afora. Mais do que isso,
deu vitalidade à cambaleante
monarquia inglesa em pleno sé-
culo XXI e já é tido como uma
lição de marketing para as em-
presas de relações públicas.

A operação “de guerra” que ali-
mentou de informações um pú-
blico estimado em 2 bilhões de
pessoas teve a coordenação do
Palácio Clarence House, a resi-
dência oficial do Príncipe de Ga-
les. Mas também contou com
um exército de assessores de ou-
tros departamentos do governo
inglês e ainda uma agência de re-
lações públicas. “A três semanas
do casamento, a agência de co-
municação Vitis PR foi escolhida
para auxiliar o time interno de
relações públicas do Palácio no
fornecimento de notícias minu-
to a minuto”, informa o consula-
do inglês em São Paulo, depois
de consultar Londres. “Eles não
quiseram informar quantas pes-
soas compõem a equipe”.

Do jornal mais prestigiado en-
tre os americanos, o The New
York Times, à maior revista se-
manal brasileira, a Veja, as notí-
cias se reproduziam no mesmo
tom. “A noiva de Kate Middleton
fez sua própria maquiagem”. “As
flores que enfeitaram a Abadia
de Westminster eram flores in-
glesas típicas da primavera”. “A
aliança que Kate usará é feita de

ouro galês”. “O casal real , já casa-
dinho, sai do Palácio num carro
Aston Martin, dirigido pelo pró-
pio príncipe William”.

Esse cardápio interminável de
relatos foi alimentado, em gran-
de parte, por nove sites, que gera-
ram informações em tempo real
sobre o casamento. Na hora da
cerimônia, o sinal de telefonia
foi bloqueado, o que pode ter evi-
tado que os convidados transmi-
tissem notícias por celulares.

Nas redes sociais, antes que
um aventureiro lançasse mão, os
estrategistas de relações públi-
cas da cerimônia alimentaram
páginas específicas do Twitter,
tanto a da British Monarchy
quanto a da Clarence House. As-
sim como a página oficial do Fa-
cebook, o portal de fotos Flickr e
o canal de vídeos no YouTube.

Controle. Para Rômulo Pinhei-
ro, diretor geral da Asia Bran-
ding, a nova consultoria de mar-
cas do Grupo ABC, há inúmeras
lições que as marcas podem tirar
do evento. Uma delas foi o ali-
nhamento da emissão de conteú-

do. “Foi um exemplo máximo
de controle sobre o conteúdo
liberado para imprensa, num
país onde a ‘imprensa mar-
rom’ domina o cenário. Não
apareciam três versões de
uma mesma notícia, nada va-
zou antes. No mundo tecnoló-
gico e transparente que vive-
mos, é muito difícil para as
marcas exercerem este con-
trole, mas deve ser uma me-
ta”, diz ele.

Pinheiro acredita que uma
marca se constrói com signifi-
cados. “O mínimo detalhe, do
anel à tiara, da igreja ao padri-
nho, tinha história, tinha sen-
tido para estar ali. Nada apare-
cia por acaso, sem que alguém
soubesse explicar. No caso de
marcas, não basta o anúncio,
logomarca ou loja serem boni-
tos. É preciso ter um significa-
do por trás”, acrescenta ele.

Reduzir o improviso é redu-
zir risco, ainda mais em um
evento das proporções do ca-
samento real, que mexe com
ícones históricos e fantasias
de princesas tão arraigadas à
cultura mundial.

“A monarquia britânica é
uma bela marca, protegida co-
mo poucas, na contramão das
modernidades que nos asso-
lam, colocando o rótulo de ul-
trapassado em tudo que veem
pela frente”, diz Adilson Xa-
vier, presidente da agência
Giovanni + DraftFCB. “Essa
proteção acontece com a valo-
rização da liturgia, nos trans-
portando para um mundo
mais próximo dos contos de
fada.”
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Opção. O público escolherá a versão do filme que vai ao ar

As lições de
marketing do
casamento real

“Foi um exemplo
máximo de controle
sobre o conteúdo
liberado para a imprensa,
num país onde a
‘imprensa marrom’
domina o cenário”

MÁRCIO FERNANDES / AE

LUCAS UEBEL/VIPCOMM

Um batalhão de
profissionais de
relações públicas
trabalhou para não
deixar nenhuma
informação sair
do controle

Torcedores

Conto de fadas. Boa parte das informações sobre o casamento saiu de nove sites oficiais

Arquibancada

Mentalidade. Gustavo, da G7: No Brasil, a lei de incentivo criou uma perversão no setor

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 maio 2011, Negócios, p. N6.




