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Torcedores

Arquibancada

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

O filme sobre o Internacional foi, segundo o
Guinness, a maior sessão de cinema da
história, com 27.022 pagantes
MÁRCIO FERNANDES / AE

Patrícia Cançado

Um arquivo de áudio tosco,
enviado por e-mail por um
conterrâneo que acabara de
conhecer durante um voo entre São Paulo e Porto Alegre,
nofimde2005,mudouodestinodoempresáriogaúchoGustavo Ioschpe. Era uma homenagem do consulado de Santa
Maria (RS) à vitória do Grêmio contra o Náutico com
apenas sete jogadores em
campo. Ioschpe passou a ouvir aquilo diariamente – os hinos do Grêmio e do Rio Grande do Sul misturados à narração dosmomentos mais espetaculares do jogo. “Eu chorava todo dia. Minha mulher ficava indignada. Morávamos
num loft e ela era obrigada a
escutar tudo”, lembra.
Apesar do ritual peculiar, o
casamentoprosperou(elesesperamosegundo filho) eGustavo descobriu um filão. Em
2006, um ano depois de receber o arquivo, lançava, inicialmenteemDVD,ofilmeInacreditável – A Batalha dos Aflitos,
oprimeirode umasérie de documentários que hoje conta
com nove títulos, todos sobre
partidas históricas dos times
de futebol e seus torcedores
fanáticos.
Seu filme mais recente, Absoluto – Internacional, Bicampeão da América, entrou para
o Guinness como a maior sessão de cinema da história,
com 27.022 pagantes. O evento, que ocorreu em dezembro
de2010,no EstádioBeira-Rio,
transformou documentário
em produto de massa, um feito inédito no Brasil.
Agora,asuaG7Cinema pretende repetir a fórmula com
timeseuropeus.Acaboude fecharum contratodedistribui-
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Mentalidade. Gustavo, da G7: No Brasil, a lei de incentivo criou uma perversão no setor

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
ção internacional com a Universal Pictures e de coprodução
com um produtor ítalo-espanhol para fazer o filme da Champions League deste ano. “Ainda
faltao mais difícil, que é a anuência do clube campeão e da UEFA,

LIVRO DOS RECORDES

Administração e Ciência Política pela Wharton e tem mestrado
emEconomiaporYale.Vesteterno e gravata e usa os mesmos jargões dos financistas. É mais conhecido pelos artigos polêmicos
sobre educação (criticados por

mas são passos importantes.”
AcionistadametalúrgicaIochpe-Maxion, Gustavo, 34 anos, é
umafiguraimprovávelnouniverso do cinema brasileiro. Primeiro, porque não é – e nem pretende ser – artista. É formado em

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 Goldman Sachs, onde participou da
equipe que capitaneou a aquisição da alemã Mannesmann pela
inglesaVodafone porUS$190bilhões. “Todo mundo em WhartonqueriaWallStreet. Eeuachava aquele pessoal muito babaca.
Mas acabei indo parar na Goldman, porque achava que seria
uma escola, o que realmente
foi”, conta. Embora tenha gostado do glamour de conversar com
presidentes de grandes corporações e de viajar de jatinho, aterrissando cada dia num país, Ioschpe ficou dois anos no banco.
“Eraumnegócio que jamaisfaria
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 socióloga, o empresário diz ser
uma mistura dos dois. Quando
perguntado sobre o faturamento dos filmes, Ioschpe diz que
eles geraram “mais do que ele
precisa e menos do que deveria”.
O primeiro foi feito com dinheiro da família. Os seguintes receberam patrocínio. Os filmes não
sãosucessodecrítica, masdepúblico. Campeão de bilheteria,
Fiel, sobre o Corinthians, por
exemplo, arrastou 54 mil torcedores 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.Novarejo,abarrei-

ra foi a mesma – as lojas não
queriampegarnememconsignação, sob o argumento de
que filme de futebol não emplaca no Brasil. O primeiro
DVDcontrariouatese,com38
mil cópias vendidas. Ioschpe
édotipo que não temmedo da
recusa, nem de parecer inconveniente. Costuma dizer que
não importa quantas pessoas
te digam não, mas que uma te
diga sim – mesmo que seja para não te ver mais na frente.
Paraodocumentarista Carlos Nader, Ioschpe inventou
um modelo em que a plateia
vira arquibancada. São-paulino, 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 começo,tivereceioemaceitaraproposta, porque sempre produzi os filmes que dirigi. Mas fiquei surpreso. Gustavo é tão
inteligente para dar quanto
aceitar palpite.”
O gaúcho Beto Souza, diretor dos dois filmes da G7 sobreoGrêmio,reconheceomérito comercial. “O Gustavo
desbravou um mercado improvável,que tem uma piratariaabsurda”,diz. Mastemressalvas. “Ele não é um produtor fácil. Sabe bem o projeto
quequerenãoabreespaçopara o diretor. Não tive liberdadedeexpressão,especialmente no último filme.”
Ioschpe reconhece ser um
estranho no ninho. “No Brasil
temumaperversãonessemercadopor causa da leide incentivo. A maioria dos filmes já
está paga antes de nascer. E as
pessoas não têm a pretensão
deganhar dinheiro,ao contrário de mim”, defende-se. “Eu
continuo um outsider.”

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 maio 2011, Negócios, p. N6.
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‘Pode ser’ com loiras gêmeas?
Mais uma série criada pela AlmapBBDO caiu nas graças do
público. O novo comercial
“Pode ser Pepsi”, que nasceu
com a finalidade de estimular
consumidores a experimentar 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 próximo domingo tem outra característica. O público já pode escolher, no site da Pepsi e na página
da marca no Facebook, três finaispossíveis.Só aversãovencedora vai ao ar.
O filme começa com um gar-

Marili Ribeiro

Um batalhão de
profissionais de
relações públicas
trabalhou para não
deixar nenhuma
informação sair
do controle
HUGO BURNAND/REUTERS

As lições de
marketing do
casamento real

Opção. O público escolherá a versão do filme que vai ao ar

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

No casamento de William e Kate,todos osdetalhesvieramapúblico 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 século XXI e já é tido como uma
lição de marketing para as empresas de relações públicas.
Aoperação“deguerra”quealimentou de informações um público estimado em 2 bilhões de
pessoas teve a coordenação do
Palácio Clarence House, a residência oficial do Príncipe de Gales. Mas também contou com
um exército de assessores de outros departamentos do governo
inglês e ainda uma agência de relações públicas. “A três semanas
do casamento, a agência de comunicação Vitis PR foiescolhida
para auxiliar o time interno de
relações públicas do Palácio no
fornecimento de notícias minuto a minuto”, informa o consulado inglês em São Paulo, depois
de consultar Londres. “Eles não
quiseram informar quantas pessoas compõem a equipe”.
Do jornal mais prestigiado entre os americanos, o The New
York Times, à maior revista semanal brasileira, a Veja, as notícias se reproduziam no mesmo
tom.“Anoivade Kate Middleton
fezsua própriamaquiagem”. “As
flores que enfeitaram a Abadia
de Westminster eram flores inglesas típicas da primavera”. “A
aliança que Kate usará é feita de

çom de uma lanchonete do aeroporto falando para um cliente
“Só tem Pepsi. Pode ser?”. O garoto aceita, dá um gole e a locução explica: “Reparou que o ‘pode ser’ pode ser cada vez melhor?” Corta para uma cena dentro do avião, em que a aeromoça
avisa: “Só tem lugar no meio, pode ser?”. Sem olhar para o assento, ele aceita e fica entre as gêmeas do nado sincronizado.

Depois, os três tentam pegar um táxi. As gêmeas perguntam se eles podem dividir
um carro. Em seguida, estão
na recepção de um hotel e o
recepcionista explica: “Só
temumquartodisponível,pode ser?”. É nessa hora que entraaparticipaçãodoconsumidor. Em off, o locutor avisa:
“Só tem o final que você escolher, pode ser?”. / M.R.

ourogalês”.“Ocasalreal,jácasadinho, sai do Palácio num carro
Aston Martin, dirigido pelo própio príncipe William”.
Esse cardápio interminável de
relatos foi alimentado, em grandeparte,pornovesites,quegeraram informações em tempo real
sobre o casamento. Na hora da
cerimônia, o sinal de telefonia
foibloqueado, oquepodeter evitado que os convidados transmitissem notícias por celulares.
Nas redes sociais, antes que
umaventureiro lançasse mão, os
estrategistas de relações públicas da cerimônia alimentaram
páginas específicas do Twitter,
tanto a da British Monarchy
quanto a da Clarence House. Assim como a página oficial do Facebook, o portal de fotos Flickr e
o canal de vídeos no YouTube.

do. “Foi um exemplo máximo
de controle sobre o conteúdo
liberado para imprensa, num
país onde a ‘imprensa marrom’ domina o cenário. Não
apareciam três versões de
uma mesma notícia, nada vazouantes.Nomundotecnológico e transparente que vivemos, é muito difícil para as
marcas exercerem este controle, mas deve ser uma meta”, diz ele.
Pinheiro acredita que uma
marcaseconstróicomsignificados. “O mínimo detalhe, do
anel à tiara, da igreja ao padrinho, tinha história, tinha sentidoparaestarali.Nadaaparecia por acaso, sem que alguém
soubesse explicar. No caso de
marcas, não basta o anúncio,
logomarcaoulojaserembonitos.É precisoterumsignificado por trás”, acrescenta ele.
Reduziroimproviso éreduzir risco, ainda mais em um
evento das proporções do casamento real, que mexe com
ícones históricos e fantasias
de princesas tão arraigadas à
cultura mundial.
“A monarquia britânica é
umabelamarca,protegidacomo poucas, na contramão das
modernidades que nos assolam, colocando o rótulo de ultrapassado em tudo que veem
pela frente”, diz Adilson Xavier, presidente da agência
Giovanni + DraftFCB. “Essa
proteçãoacontececomavalorização da liturgia, nos transportando para um mundo
mais próximo dos contos de
fada.”

Controle. Para Rômulo Pinheiro, diretor geral da Asia Branding, a nova consultoria de marcas do Grupo ABC, há inúmeras
lições que as marcas podem tirar
do evento. Uma delas foi o alinhamentodaemissãodeconteú-

“Foi um exemplo
máximo de controle
sobre o conteúdo
liberado para a imprensa,
num país onde a
‘imprensa marrom’
domina o cenário”
Rômulo Pinheiro
DIRETOR-GERALDA ASIA BRANDING

