
Jornal Valor --- Página 4 da edição "08/11/2012 1a CAD D" ---- Impressa por lmmorresi às 07/11/2012@17:43:40

D4 | Valor | Quinta-feira, 8 de novembro de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD D - EU - 8/11/2012 (17:43) - Página 4- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

EU& | C u l t u ra

M Ú SICA

Como Madonna e
Lady Gaga criaram
carreiras de sucesso
Veterana vem pela terceira vez ao Brasil, enquanto novata faz sua
estreia local. Por Renata D’Elia , para o Valor, de São Paulo

É possível que nenhum grande
homem de negócios tenha leva-
do a sério quando uma garota
atrevida e meio roliça de Detroit
ganhou as telas da MTV usando
um vestido cor-de-rosa, procla-
mando-se como uma “Material
Girl” em busca de homens que
lhe oferecessem “crédito apro-
p r i a d o”. Mas em 1984, auge da
era yuppie de Wall Street, Ma-
donna Ciccone era do tipo autô-
noma e ambiciosa.

Com uma bagagem de apre-
sentações nos clubes gays e alter-
nativos de Nova York, onde esta-
beleceu sua primeira rede de pú-
blico e contatos, ela costumava
dizer que seria uma versão femi-
nina de Michael Jackson. E de fa-
to, havia contratado o ex-empre-
sário dele, Freddy DeMann. Ago-
ra precisava ser prioridade para
sua gravadora, a Warner, e apos-
tava todas as fichas em seu se-
gundo álbum, “Like a Virgin”.

Consolidando-se como ícone
de imagem, moda, música e
comportamento, Madonna pavi-
mentou o caminho que a levaria,
entre outras coisas, a fechar a dé-
cada com a turnê “Blonde Ambi-
tion” (Ambição Loira), maior fa-
turamento bruto de 1990, com
US$ 60 milhões. E fez escola.

Setembro de 2009. Outra íta-
lo-descendente, Stefanie Germa-
notta — a Lady Gaga — fazia uma
apresentação apoteótica no MTV
V M A’s. Frequentemente compara-
da a Madonna, despontava com
seu segundo álbum, “The Fame
Monster ”, e preparava-se para sair
em turnê com o rapper Kanye
West. Mas quando um descontro-
lado West invadiu o palco da mes-
ma premiação para humilhar a
cantora Taylor Swift, que recebia a
estatueta de Melhor Videoclipe
Feminino, os planos desmorona-
ram. Com a repercussão negativa

do episódio, ele cancelou a turnê
que projetaria Gaga ao público
das grandes arenas.

Ela já tinha investido US$ 4
milhões na produção. Mas o to-
po de sua carreira ao vivo havia
sido a abertura de shows da ve-
lha boy band New Kids on the
Block. Foi então que seu empre-
sário, Troy Carter, mudou de es-
tratégia: negociou com a pro-
motora e a agenciadora dos
shows, adaptou a produção para
os pequenos palcos e se decidiu
por uma série de apresentações
solo, porém menores.
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Lady Gaga e Madonna em evento de moda, em 2009: cantoras adotam diferentes estratégias para ganhar público

milhões. Para Lucy, Madonna ha-
via perdido interesse na compa-
nhia após o casamento com o ci-
neasta Guy Ritchie e o mergulho
em seu papel de mãe. “Ela tam-
bém trocou Freddie DeMann por
um empresário de perfil mais
controlável, Guy Oseary”, afirma.
Em 2007, a cantora assinou com
a mesma Live Nation de Gaga um
acordo de US$ 120 milhões em
dez anos para gerenciamento de
álbuns, DVDs, turnês, merchan-
dising e patrocínios (10% dos lu-
cros ficam com a produtora).

“Mesmo sem remuneração, a
apresentação de Madonna no Su-
perbowl [a final da liga de fute-
bol americano], em fevereiro, foi
extremamente lucrativa. A expo-
sição equivale a 20 aparições em
programas de TV. Ela pode pro-
mover seu novo disco e seu sin-
gle. Tudo isso próximo à estreia

do filme ‘W. E .’ [que Madonna
produziu e dirigiu] e logo antes
de sair em turnê mundial”, diz o
jornalista Zack O’Malley Green-
burg, especialista em negócios
musicais da revista “Fo r b e s ”.

Lady Gaga, por sua vez, vai
mais longe no mundo digital. É
ela quem escreve seus posts no
Twitter e no Facebook. Apelidan-
do seus fãs de “little monsters”
(monstrinhos), licenciou em
2011 sua versão do popular jogo
“Fa r mv i l l e”, o  “G a g av i l l e”. Com
temática customizada, incluindo
seus habituais cristais e unicór-
nios, o jogo permitia que os fãs
encontrassem, com exclusivida-
de e antecedência, as faixas do ál-
bum “Born This Way”. Madonna,
por sua vez, alimenta as redes so-
ciais com artifícios da velha mí-
dia, como entrevistas exclusivas e
fotos de shows. Enquanto os fãs

CI N E M A

‘A rg o’recria mirabolante resgate de diplomatas dos EUA
Elaine Guerini
Para o Valor, de Londres

Quando tenta explicar a trama
de seu último filme em “poucas
p a l av r a s ”, Ben Affleck recorre ao
nome do livro publicado por Tony
Mendez, o agente aposentado da
CIA que o inspirou a rodar “A r g o”.
Só o título de “Argo - Como a CIA e
Hollywood Realizaram o Mais Es-
tranho Resgate da História” (Edi -
tora Intríseca) já dá uma ideia da
peripécia orquestrada em 1979
por Mendez, especialista em dis-
farces da Agência Central de Inteli-
gência americana, em parceria
com a meca do cinema. É essa ope-
ração arriscada, realizada para ti-
rar clandestinamente seis diplo-
matas americanos de Teerã, duran-
te a Revolução Islâmica, que Affle-
ck reconstitui nas telas.

“Pela história tão insólita, é
um filme difícil de vender ao pú-
blico. Ainda bem que a tarefa fi-
cou com o marketing da War-
ner ’ ’, diz Affleck, diretor e prota-
gonista do thriller político. Em
cartaz a partir de amanhã no
Brasil, “A r g o’’ foi batizado com o
título do suposto filme de ficção
científica que serviu de desculpa
para Mendez entrar despercebi-
do no Irã, posando de produtor
de Hollywood.

Enquanto finge estar em busca
de locações para o seu falso filme
(uma espécie de “Star Wars”), o
agente (vivido por Affleck) entre-
ga passaportes canadenses e
identidades falsas aos seis diplo-
matas escondidos na residência
do embaixador do Canadá.

A chamada Crise de Reféns teve

início em 4 de novembro de 1979,
quando manifestantes iranianos
invadiram a embaixada dos EUA
e prenderam 52 funcionários,
mantendo-os detidos por 444
dias. A crise diplomática foi uma
retaliação pelo apoio dos EUA (na
época do presidente Jimmy Car-
ter) ao xá Mohammad Reza Pah-
levi, que havia sido derrubado em
fevereiro daquele ano e fugido do
país, com a revolução.

“Se a operação de resgate não
fosse verídica, o público certa-
mente sairia da sala de projeção

dizendo: ‘Isso só acontece no ci-
n e m a’ ’ ’, disse Affleck, em Lon-
dres, após a exibição de “A r g o’’ na
56 a edição do BFI London Film
Festival, no mês passado. Além
de elogios da crítica — principal -
mente pelo roteiro de Chris Ter-
rio, pela atmosfera de tensão e a
reconstituição de época —, o th-
riller também faz sucesso comer-
cial. Orçado em US$ 44,5 mi-
lhões, “A r g o’’ já arrecadou US$ 90
milhões mundialmente, desde a
estreia, em 12 de outubro.

Depois de “Medo da Verdade’’

(2007) e “Atração Perigosa’’
(2010), este é o terceiro lon-
ga-metragem dirigido por Affle-
ck, que recuperou o prestígio em
Hollywood quando passou a
atuar atrás das câmeras. Apesar
do Oscar de melhor roteiro origi-
nal que dividiu com o amigo
Matt Damon, em 1998, por “Gê -
nio Indomável’ ’, seus últimos
anos trabalhando como ator fo-
ram marcados por filmes que
pouco acrescentaram ao seu cur-
rículo — como “Demolidor - O
Homem Sem Medo’’ (2003), “So -

brevivendo ao Natal’’ (2004) e
“Um Cara Quase Perfeito” (2006).
“Sempre soube que, se tudo des-
se errado, eu mesmo teria de en-
contrar boas histórias para con-
tar. Foi o que fiz.’’

Convincente na pele de Men-
dez, que teve a ideia da operação
ao assistir a “A Batalha do Plane-
ta dos Macacos’’ (1973), Affleck
tomou o cuidado de escolher
bons atores, como John Good-
man, Bryan Cranston e Alan Ar-
kin. “O mais extraordinário do
episódio é que não houve derra-

mamento de sangue para o res-
gate dos seis diplomatas. A si-
tuação foi resolvida com uma
ideia inventiva, dispensando ar-
mas’ ’, diz Goodman, que faz o
maquiador John Chambers.

Mais conhecido pela maquia-
gem da clássica franquia “Planeta
dos Macacos” e pelo desenho das
orelhas pontudas de Spock, de
“Star Trek”, o profissional foi con-
tatado por Mendez para ajudá-lo
a dar credibilidade ao projeto de
mentira. “Naquela época, nin-
guém acreditava que o plano pu-
desse funcionar. Mas era o me-
lhor que podiam fazer. Por isso,
foram meticulosos na elaboração
do suposto filme, caso fossem
questionados sobre o projeto pe-
los seguranças do aeroporto, na
saída de Teerã’ ’, afirma Goodman.

Também fizeram parte do time
o produtor Lester Siegel (interpre-
tado por Alan Arkin) e o supervisor
de Mendez na CIA, Jack O’Donnell
(Bryan Cranston). “Eu me lembro
de acompanhar a Crise dos Reféns
pela TV todas as noites. Foi por
conta dela que criaram o noticiá-
rio ‘N i g h t l i n e’, apresentado por
Ted Koppel’ ’, diz Cranston, que ti-
nha 23 anos na época.

“Nunca vou esquecer as ima-
gens de cidadãos americanos se-
gurando faixas que diziam ‘Obri -
gado, Canadá’, quando os seis di-
plomatas voltaram para casa. Deu
para esquecer, pelo menos mo-
mentaneamente, a desgraça
maior: os 52 americanos que con-
tinuavam reféns em Teerã”, conta,
lembrando que estes só foram li-
bertados em 20 de janeiro de 1981,
após a posse de Ronald Reagan.

Em “A rg o”, Ben Affleck (centro) é o agente da CIA que finge ser um produtor em busca de locações em Teerã para rodar um filme de ficção científica

Apesar das várias
semelhanças artísticas,
cantoras deixam claro
que pertencem a
gerações distintas

de Madonna comportam-se co-
mo súditos, os de Lady Gaga inte-
ragem com naturalidade.

“Lady Gaga surgiu em outro
contexto histórico. Também se
compreende e se posiciona bem
como marca, mas entendeu me-
lhor e mais rápido como ser artis-
ta transmídia e multiplataforma.
Usa as redes sociais para estreitar
o relacionamento com fãs e fide-
liza-los. Isso é fundamental para
reter público e seu maior desafio
agora é permanecer”, diz João
Luiz Figueiredo, Coordenador do
Núcleo de Economia Criativa da
ESPM-RJ. “Já Madonna, que sem-
pre soube se reinventar, tem ago-
ra o dilema de agradar seu antigo
público, fidelizado no modelo da
indústria do disco, enquanto
atrai também a geração da inter-
net e extrai lucros pelo Vevo no
YouTube, por exemplo.”

Na história do showbiz, é sem-
pre mais emblemático esgotar
ingressos em cinco minutos do
que em três semanas. Lady Gaga
estava explodindo. Mas Carter sa-
bia que cantar para uma grande
arena parcialmente vazia não é
interessante. De acordo com um
relatório da Harvard Business
School dedicado aos negócios da
cantora, a produção de 25 shows
solo em arenas com capacidade
para 20 mil pessoas e preços en-
tre US$ 100 e US$ 150 custa apro-
ximadamente US$ 12 milhões.

Já uma turnê com 25 shows pa-
ra 8 mil pessoas custaria mais
US$ 2 milhões, com ingressos a
no máximo US$ 100 e uma ga-
rantia de 85% da arrecadação lí-
quida para a cantora, minimi-
zando as perdas iniciais. Apesar
do prejuízo de US$ 3 milhões, a
primeira fase da “Monster ’s Ball
Tour ” foi um sucesso de público e
serviu como laboratório para a

parceria que prorrogou a turnê a
140 grandes shows ao redor do
mundo, com a produtora Live
Nation. O faturamento bruto da
turnê somou US$ 227,5 milhões
— US$ 55,5 milhões a menos que
a “Sticky & Sweet Tour” de Ma-
donna, encerrada em 2009.

Para além das referências artís-
ticas, as semelhanças e diferenças
entre as duas se estendem às raias
do marketing. Elas também se
apresentam no Brasil neste fim de
ano. Lady Gaga, de 26 anos, inicia
turnê amanhã, no Parque dos
Atletas, no Rio (e segue domingo
em São Paulo, no Estádio do Mo-
rumbi, e dia 13 em Porto Alegre,
no Estacionamento da Fiergs). Já
Madonna, de 54 anos, faz shows
em dezembro, nos mesmos luga-
res no Rio (dia 2) e em São Paulo
(dias 4 e 5) e no Estádio Olímpico
em Porto Alegre (dia 9).

“O que desde o princípio dife-
renciou Madonna de outras ar-
tistas talentosas, como Cindy
Lauper, é que ela sabe se vender”,
diz a biógrafa Lucy O’Brien, auto-
ra do livro “Madonna: 50 anos”
(Ed. Nova Fronteira). “Ela se vê
como uma empresa. Vai a todas
as reuniões de promoção, esco-
lhe seus produtores e está envol-
vida em todas as decisões, do
conceito artístico até parcerias
e m p r e s a r i a i s .” Consciente de seu
poder na indústria, Madonna as-
sociou-se em 1991 à Warner para
a criação da Maverick Records,
por onde lançou seus próprios
discos, produziu clipes e colecio-
nou artistas de sucesso como o
grupo eletrônico Prodigy e a en-
tão revelação Alanis Morissette.

A parceria terminou em briga
judicial em 2004, com Madonna
acusando a Maverick de má ad-
ministração e camuflagem de
milhões de dólares — o capital
inicial da empresa era de US$ 60
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 8 nov. 2012, Eu & Investimentos, p. D4.




