
Discos, pôsteres, livros, filmes,
videogames e até um espetácu-
lo do Cirque du Soleil. Um por-
tfólio assim diversificado costu-
ma ser restrito às gigantes de en-
tretenimento — e mesmo assim
é difícil encontrar uma marca
que consiga obter grande suces-
so de público em todas as em-
preitadas juntas. Uma das raras
exceções são os Beatles.

Esse sucesso começou há 50
anos, quando o quarteto forma-
do por John Lennon, Paul Mc-
Cartney, George Harrison e Rin-
go Starr, lançou o primeiro com-
pacto, “Love me do”. A música
logo apareceu entre as mais to-
cadas das rádios e foi o primeiro
passo para o fenômeno “beatle-
mania”. No ano seguinte, quan-
do “Please, Please Me”, primei-
ro disco, ficou 30 semanas con-
secutivas no topo da lista de
mais vendidos, os rapazes de Li-
verpool costumavam dizer que
não tinham ideia de quanto tem-
po o sucesso duraria. “Nós ape-
nas esperamos ter uma boa ca-
minhada”, afirmou McCartney,
em uma entrevista na época.

Meio século depois , The Bea-
tles se mantém como uma das
marcas mais fortes do mundo.
“Estar baseada em valores que
suportam uma ideia principal,
um objetivo claro, é o que torna
a marca tão forte. A palavra ‘bea-
tlemania’ virou sinônimo de va-
lores como transformação, rebel-
dia e qualidade” diz Laura Gar-
cia Miloski, da Interbrand.

A força da marca se reflete
nos resultados obtidos pelos

produtos que carregam o nome
da banda. “The Beatles é o no-
me internacional com mais títu-
los em catálogo no mercado bra-
sileiro e, depois de cinco déca-
das, ainda é um fenômeno de
vendas”, afirma Paula Reis, dire-
tora comercial da Fnac Brasil. A
livraria tem no catálogo quase
100 produtos relacionados ao
grupo, sem contar itens de cole-
cionador, como pôsteres e bone-
cos. Só os livros sobre a banda
são 50, de mais de 10 editoras.

Manter o nome no topo mes-
mo 42 anos após o fim da banda
é um trabalho que requer cuida-
do. Recentemente, a Apple
Corp., empresa responsável pe-
la gestão do espólio, tem investi-
do em novas frentes. O videoga-
me “The Beatles: Rock Band”,
por exemplo, vendeu quase 2
milhões de cópias nos primei-
ros 5 meses. “Esse tipo de pro-
duto se aproveita da força da
marca, mas também ajuda man-
tê-la viva com as novas gera-

ções”, diz Eduardo Tomiya, con-
sultor da Brand Analytics.

Sucesso parecido ocorreu
com a estreia da banda na loja
de aplicativos da homônima Ap-
ple, há pouco mais de um ano.
Nos primeiros dois meses de
venda, mais de 5 milhões de fai-
xas foram baixadas. Estima-se
que The Beatles tenha lucrado
mais de US$ 1 milhão apenas
com o início das vendas. Uma
boa caminhada, conforme pre-
viu McCartney. ■

Em 1963, meses depois de “Lo-
ve me do” tomar conta das rá-
dios britânicas, The Beatles lan-
çou o primeiro disco, “Please,
please me”. O álbum logo pas-
sou a figurar entre os mais vendi-
dos das lojas de toda a Inglaterra
e apareceu em primeiro lugar
em quatro rankings diferentes.
Em um deles, manteve a lideran-
ça durante 30 semanas, um re-
corde absoluto.

No final do mesmo ano, o gru-
po lançou o segundo álbum,
“With the Beatles” e partiu para
a primeira turnê, que desembar-
caria nos Estados Unidos em
1964, dando contornos globais
à “beatlemania” pela primeira
vez. ■ G.F.

Cinquenta anos depois do pri-
meiro sucesso, os Beatles conti-
nuam cultuados, amados e rele-
vantes para uma legião de fãs se-
dentos por mais detalhes sobre
os “Fab Four”. Um novo livro, o
“Life With The Beatles” (“Vida

com os Beatles, em tradução li-
vre”) apresenta mais um mergu-
lho na intimidade da banda,
que terminou em 1970. A publi-
cação traz centenas de fotos iné-
ditas - e outras tantas pouco di-
vulgadas - pertencentes a Ro-
bert Whitaker, que teve acesso
irrestrito a John, Paul, George e
Ringo entre 1964 e 1966.

Whitaker, que morreu no

ano passado aos 71 anos, foi con-
tratado pelo ex-empresário da
banda, Brian Epstein, para re-
gistrar momentos de descontra-
ção nos bastidores dos shows.
O livro foi lançado pela Time Ho-
me Entertainment Inc.

A sequência das imagens de
Whitaker tiveram um fim quan-
do os Beatles deixaram de excur-
sionar em 1966, mas nos dois

anos anteriores o fotógrafo fla-
grou momentos de felicidade ge-
nuína e de humor, brigas, pro-
cessos criativos e até mesmo de-
monstrações de tédio e de cansa-
ço nas turnês.

“Usamos a maior parte do
material inédito de Whitaker”,
disse Barbara Baker Burrows,
diretora de fotografia da Life
Books em Nova York. “Ele ten-

tou duramente catalogar o tra-
balho, e durante algumas via-
gens à Inglaterra eu o encorajei
a cavar mais fundo em seus ar-
quivos para encontrar mate-
riais que jamais foram exibi-
dos”. O acesso irrestrito aos
bastidores dos shows do quar-
teto de Liverpool é o que faz
dessa coleção algo único, afir-
mou Barbara. ■ Reuters

Álbum de
estreia já foi
grande sucesso
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50 anos após primeira gravação, The
Beatles segue entre marcas mais fortes

Primeiro disco da banda ficou
na liderança de vendas
por 30 semanas, um recorde

“Life With The Beatles” traz
imagens feitas nos bastidores
entre 1964 e 1966

Livro reúne imagens inéditas do quarteto
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BebêStore fechaparceriacomoutrossites
embuscado faturamentodeR$100milhões

O site de venda de artigos para crianças Bebê Store fechou uma
parceria com outras duas empresas de e-commerce, a Toy Store e
Mommy Store, para compartilhamento de vendas. O objetivo é atingir
uma faturamento de R$ 100 milhões no ano que vem. O Bebê Store
recebeu recentemente dois aportes do fundo de investimento Atomico,
de Niklas Zennström, co-fundador do Skype.

Hoje, nome do quarteto aparece até em videogames e banda é a quemais temprodutos listados nos catálogo das livrarias

TheBeatles: forçadamarcatantosanosdepoisestá relacionadaàcriaçãodevaloressignificativos

Noanoseguinte, 1963,banda
deu inícioàprimeira turnê
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




