
Não se pode dizer que Margin
Call - O Dia Antes do Fim, cuja
estreia nas salas de cinema bra-
sileiras está marcada para nove
de dezembro, era um projeto ar-
riscado. Ainda que com um di-
retor novato à frente, o desco-
nhecido JC Chandor, o filme
guarda dois aspectos prontos
para atrair a atenção: um elen-
co de fazer babar qualquer estú-
dio hollywoodiano, e um tema
altamente em voga - a crise do
mercado financeiro americano
em 2008. Assim como na bolsa
de valores, as variáveis tam-
bém contam pontos no desem-
penho de uma película na indús-
tria cinematográfica. O fenôme-
no acidental que deve ejetá-lo
à categoria de forte concorren-
te ao Oscar chama-se Occupy
Wall Street.

A sorte grande bateu à porta
de Chandor e dos produtores
em setembro, quando o movi-
mento manifestou seus primei-
ros alardes em Nova York, na
comemoração do fatídico
11/09. Margin Call estreou ofi-
cialmente no Festival de Sun-
dance em janeiro, encarou Ber-
lim, recebendo a indicação ao
Urso de Ouro, e ficou à espera
da vez no circuito americano
até outubro.

No New York Post, o filme já
foi comparado ao arrasa-quar-
teirão Titanic, como algo pareci-
do para a geração engajada na
ocupação do mercado financei-
ros. Em termos de bilheteria,
não deve chegar a tanto. O fil-
me custou pouquíssimo para os
padrões da indústria. Saiu a
US$ 3,5 milhões, tem poucos ce-
nários além de um prédio em
plena Wall Street, mas já pagou
as contas arrecadando US$ 7,8
milhões. Titanic teve orçamen-
to de US$ 200 milhões, e aboca-
nhou US$ 1,8 bilhão. Num para-
lelo mais próximo em relação
ao tema,Wall Street 2 -ODinhei-
ro Nunca Dorme (2010) foi feito
com US$ 70 milhões e papou
US$ 134 milhões. No entanto,
nem a repetição de Michael Dou-
glas no papel de Gordon Gekko
foi suficiente para conduzi-lo a
maior premiação da indústria.

Roteiro realista

O diretor estreante não figura
no projeto por acidente. Chan-
dor assina o roteiro, e trouxe
na bagagem a intimidade do
pai com o mercado financeiro.
Ele atuou durante 40 anos no
Banco Merrill Lynch, uma das
grandes instituições que des-
pencaram em 2008.
Margin Call relata as 24 horas

que antecedem o primeiro co-
lapso desse cenário de três anos
atrás. Uma corretora de valores
descobre uma falha grave em
suas análises que pode levá-la à
perdas incalculáveis (o filme fa-
la em trilhões), e toma decisões
que culminam numa enxurrada
de venda de ações.

No topo da pirâmide da em-
presa está John Tuld, uma “ho-
menagem” a Richard Fuld (do
banco de investimentos Leh-
man Brothers) e John Thain, do
Merrill Lynch. O papel coube a
Jeremy Irons, de O Mercador de
Veneza, Camelot, Lolita. Sua
atuação lembra o brilhantismo
de Al Pacino como Kevin Lo-
max em O Advogado do Diabo.

A humanização desse univer-
so de tubarões dá-se por perso-
nagens que fogem ao maniqueís-
mo, apesar de uma tendência
do filme a torná-los meros re-
féns do capitalismo. Peter Sulli-
van, vivido por Kevin Spacey,
cuja atuação foi enaltecida co-

mo sua melhor performance
desde Beleza Americana, que
lhe rendeu o Oscar. Em meio ao
caos da empresa que trabalha
há 34 anos, o executivo sofre
com a perda de uma cachorra.
O retrato é de um homem seden-
to por dinheiro que deixou a vi-
da pessoal completamente à par-
te. Com coadjuvantes de luxo,
Demi Moore não compromete
como a porção feminina metida
na confusão, e Stanley Tucci faz
o que sabe fazer bem: represen-
ta o homem desgastado por um
sistema corrupto e cruel. ■

O estereótipo do chefe mau, ra-
bugento, ganancioso e que pas-
sa por cima de tudo e de todos
volta e meia aparece no cinema
- e faz sucesso.

Talvez o mais marcante perso-
nagem que resuma essa velha
ópera corporativista tenha sido
o Kevin Lomax de Al Pacino em
OAdvogado do Diabo. Mas o im-
placável Gordon Gekko, renasci-
do pelo próprio Michael Douglas
no recente Wall Street 2 - O Di-
nheiro Nunca Dorme, ficou para a
história em Wall Street - Poder e
Cobiça, de 1987, além de consa-
grá-lo no Oscar.

O mundo empresarial inspi-
rou o cineasta Lars Von Trier
após dramas fortes na carreira
-Dançando no Escuro,Dogville e
Manderley. O Grande Chefe, de
2006 é uma grande comédia. Pa-
ra os bons entendedores da cri-
se de 2008, o bê-a-bá está mes-
mo é no documentário Trabalho
Interno. ■ D.P.

● O elenco é de primeira linha,

e as atuações já receberam

o aval da crítica americana.

● JC Chandor, diretor e

roteirista, inspirou-se nas

memórias do pai, que trabalhou

no banco Merrill Lynch.

● Os coadjuvantes de luxo

Stanley Tucci e Demi Moore

complementam, e não

comprometem.

PONTOSFORTES

Oholocausto deWall
Street chega ao cinema

Empresas

Até o diretor dinamarquês
Lars Von Trier, acostumado aos
dramas, trouxe o universo das
empresas para a sétima arte

Margin Call - O Dia Antes do Fim, filme de baixo orçamento com elenco estelar,

retoma a crise de 2008 no calor das manifestações que tomam conta do mundo

O diretor e roteirista
JC Chandor não
figura no projeto por
acidente. Seu atuou
durante 40 anos no
Banco Merrill Lynch,
uma das instituições
que naufragaram
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.




