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Em 1988, Oprah Winfrey tomou uma decisão que viria a mudar sua vida - e, por fim, o futuro 
da TV. Seu programa de entrevistas já obtinha índices de audiência superiores aos do 
campeão do setor Phil Donahue e estava sendo transmitido em 198 mercados. Quando ela 
renegociou seu contrato com a King World Productions, que distribuía seu programa de forma 
consorciada, e com a ABC (DIS), que o produzia, Oprah exigiu controle e o obteve. A Harpo 
Productions, de Oprah, assumiu os custos de produção, mas também arrecadou taxas de 
licenciamento das retransmissoras locais estimados em US$ 100 milhões em 1988. "Eu nunca 
quis voltar a uma posição na vida em que eu quisesse fazer uma coisa mas não pudesse 
porque alguém me disse que não poderia", disse Oprah posteriormente aos redatores de um 
estudo de caso de Harvard. 
 
O impulso de assumir o controle sobre a sua vida ressoou junto a seus espectadores no 
período de 25 anos que vai encerrar no dia 25, quando ela transmitirá seu último programa na 
TV aberta, para passar a se dedicar ao seu novo canal a cabo. Nesse intervalo, Oprah se 
tornou uma marca singular gerada por sua trajetória. Sua história de vida, de infância pobre e 
abuso sexual, sua luta contra o peso e seus esforços e carisma a tornaram a divulgadora 
quase perfeita de um otimismo inquebrantável. Ela foi mais do que uma celebridade: defendeu 
o autoaprimoramento, a prática do bem e o controle sobre seu destino. Seu slogan "Live your 
best life" ("Viva a sua melhor vida") foi invocado em seu programa, em sua revista e em seu 
site. 
 
Tudo isso reforçou uma marca diferente, mas não menos poderosa que a Coca-Cola . Foi o que 
impulsionou o programa de Oprah, que atraiu cerca de 12 milhões de espectadores nos 
Estados Unidos em seu pico. Ela persistiu em seus objetivos ao lançar sua revista, produzir 
filmes e desenvolver programas de TV de distribuição consorciada, entre os quais os do Dr. 
PhilMcGraw e de Rachael Ray. A marca, em última instância, a tornou empreendedora, com 
uma fortuna estimada em US$ 2,7 bilhões, segundo a revista Forbes. "Tenho de me esforçar 
muito para pensar numa marca mais forte que Oprah, e eu estudei 200 anos de marcas", diz 
Nancy Koehn, professora de Harvard. 
 
A apresentadora americana criou uma marca capaz de vender qualquer coisa, de croissants a 
geladeiras 
O outro grande dote de Winfrey foi associar sua mensagem a um consumismo estimulante, 
sem qualquer laivo de ironia: "Conceda-se prazeres! Você merece!" Sua varinha mágica de 
marketing lançou poderes sobre uma série de produtos que ela endossou sem ser remunerada, 
o que de certa maneira reforçou sua já sólida credibilidade. Se um dia ela falava sobre formas 
de se vestir que inibiam os efeitos da idade, no dia seguinte o assunto era autismo. Ela viajou 
à Etiópia, abraçou a causa verde, virou vegetariana. E foi às compras. "Para ela a 
transformação tem a ver com a autoestima e com comprar", diz Susan Mackey-Kallis, 
professora de comunicação da Universidade Villanova. "É consumismo, mas não é um 
consumismo obtuso." 
 
Oprah, que não quis fazer comentários para esta reportagem, contribuiu para transformar seus 
livros preferidos em best-sellers e suas 'coisas' preferidas em sucessos instantâneos. Após ter 
recomendado o livro "A New Earth", de Eckhart Tolle, em janeiro de 2008, ele passou a 
encabeçar a lista dos mais vendidos da Amazon.com. Seu "Oprah's Book Club" editou 65 livros 
e alguns lhe atribuem o mérito de ter salvo o setor editorial. 
 
Winfrey anunciava costumeiramente suas "coisas preferidas" em programas que eram 
sinônimo de informes publicitários, embora muito mais eficazes. Quando ela apresentava 
produtos ao seu público, eram as empresas (desde a Williams-Sonoma até a Apple) que os 
doavam. Os grandes programas - nos quais as plateias ganhavam carros e viagens - 
inspiraram o fervor de encontros evangélicos de revitalização da fé. Sua marca tinha 
capacidade para vender qualquer coisa, desde croissants até geladeiras. O blogueiro Robyn 
Okrant, de Chicago, comprou tudo o que Oprah recomendou em 2008 e gastou quase US$ 
4.800. 



 
A exemplo de qualquer grande fabricante, Oprah tentou ampliar o alcance de sua marca. 
Lançou as carreiras televisivas de outros gurus como o Dr. Oz. - cujo programa foi 
desenvolvido pela Harpo. E até transformou seu "personal trainer" Bob Greene numa 
celebridade. Ele agora vende seus próprios livros de boa forma. "Ela cria esse exército de 
celebridades que é parte da mesma campanha", diz Mackey-Kallis. "Isso é uma economia de 
escala e permite que ela goze de um impacto exponencial." 
 
O império de Oprah inclui uma revista mensal publicada pela Hearst, a "O, The Oprah 
Magazine", que tem uma tiragem de cerca de 2,5 milhões de exemplares. (Ela sai na capa em 
todas as edições.)  
 
Oprah alimentou certa polêmica nesse trajeto. Deu crédito ao questionável hormônio 
antienvelhecimento e ao regime de vitaminas de Suzanne Somers e ao livro de Jenny 
McCarthy que associava vacinas ao autismo. Sua escola para meninas na África do Sul foi 
atingida por acusações de abuso sexual. Mas esses constrangimentos praticamente não 
comprometeram seu prestígio. "Seu caráter moral não entrou em questão", diz Keller. A 
resistência de sua marca não surpreende. "Todas as marcas fortes são autênticas, relevantes e 
diferentes", diz Josh Feldmeth, da consultoria Interbrand em Nova York. "Oprah tem um 
desempenho tão bom quanto qualquer outra coisa presente hoje no mercado." 
 
Mesmo assim, num momento em que Oprah se prepara para mudar para a TV a cabo, há 
sinais de que esteja preparando sua marca para uma mudança significativa. Em outubro ela 
fez uma aparição no "The Daily Show", do canal Comedy Central, de Jon Stewart, e anunciou 
que daria a todos da plateia uma viagem para Washington para participar da manifestação 
organizada por Stewart e Stephen Colbert contra o extremismo. "Ela foi ao programa de Jon 
Stewart para se aproveitar do poder cultural dele", diz Robert Thompson, professor da 
Universidade Syracuse. "Ela queria começar a cortejar espectadores mais jovens para sua rede 
a cabo. Foi a primeira vez que a vimos tentando parasitar a magia cultural de outra pessoa." 
 
Janice Peck, autora de "The Age of Oprah: Cultural Icon for the Neoliberal Era", ressalta que 
Winfrey é da geração dos "baby-boomers" (os nascidos no pós-guerra, entre 1946 e 1954, 
aproximadamente) e que "o momento histórico dela está passando". Mesmo Feldmeth diz que 
as grandes tendências não operam mais em favor de Oprah. "Se credibilidade e excelência 
provêm mais das nossas redes sociais, será mesmo que continuaremos a prestar tributo a uma 
soberana como Oprah?"  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 maio 2011, Empresas, p. B8. 


