
Produto: ESTADO - BR - 12 - 23/06/06 Página PBB12 - 

POR KATE KELLY
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Alguns anos atrás, o então
presidente de produção da
Warner Bros. Entertainment,
Bill Gerber, levou um pequeno
grupo de pessoas de Hollywood
para uma luxuosa casa de vera-
neio que o estúdio mantinha em
Acapulco. Entre eles estava o
agente Gerry Harrington, cujo
cliente Nicolas Cage havia sido
escolhido para o papel principal
numa nova encarnação da série
de filmes Superman.

Logo depois de chegarem lá,
Gerber recebeu um desagradá-
vel telefonema informando-o
que o estúdio estava descartan-
do o projeto com Cage por ques-
tões de orçamento e roteiro.
“Eu tinha a nada invejável tare-
fa de dizer a Gerry Harrington
que estava tudo acabado”, lem-
bra Gerber. “Foi um desastre.”

Oito anos depois, a Warner
Bros., da Time Warner Inc., está
pronta para apresentar sua nova
versão do mais famoso super-
herói. Superman – O Retorno —
que estréia dia 28 de junho nos
EUA e 14 de julho no Brasil —
traz o pouco conhecido ator
Brandon Routh e o diretor de X-
Men, Bryan Singer. A Warner
Bros. diz que o filme custou US$
228 milhões mas que, com a isen-
ção de impostos por ter sido feito
na Austrália, o desembolso ficou
perto dos US$ 209 milhões.

Nos últimos dez anos, a
Warner Bros. experimentou
cinco diretores, várias equipes
administrativas no estúdio e pelo
menos dez roteiros na tentativa
de trazer o Super-Homem de
volta à tela. A série estava dor-
mente desde Superman IV – Em
Busca da Paz, de 1987, o último e
menos popular dos filmes com
Christopher Reeve.

O esforço da Warner para
relançar Superman é prova de
que, em Hollywood, os filmes
que não são feitos podem ser tão
penosos e custosos quanto os que
são. Estima-se que as versões
fracassadas de Superman que
precederam o filme de Singer
custaram à Warner US$ 60
milhões em despesas de desen-
volvimento, segundo entrevistas
com mais de uma dúzia de atuais
e ex-executivos, roteiristas, dire-
tores e consultores que estive-
ram envolvidos no projeto em
várias fases. Esse é o custo
médio atualmente de uma produ-
ção hollywoodiana. 

A Warner Bros. diz que esses
custos já foram baixados de seu
balanço. Mas a experiência
mostra que mesmo a tarefa
aparentemente simples de pas-
sar uma história popular de gibi
para o celulóide às vezes pode
virar uma peregrinação agoni-
zante e custosa. 

O projeto de Superman – O
Retorno nasceu em 1993, quando

a Warner Bros. adquiriu os
direitos de fazer um novo filme
do Homem de Aço. Jon Peters, o
produtor ligado ao filme, trocou
de roteirista pelo menos três

vezes até 1997, passando por
Jonathan Lemkin, um veterano
roteirista de televisão, e Kevin
Smith, do sucesso independente
O Balconista. A Warner Bros.
diz que 11 roteiristas custaram-
lhe em média US$ 850.000 cada. 

Mas foi tudo jogado fora em
1997, quando Tim Burton, dire-
tor de Batman, entrou no projeto
acompanhado por Cage e um
novo roteirista de sua escolha,
Wesley Strick. Mas o projeto,
que seria baseado no quadrinho
A Morte do Super-Homem, aca-
bou engavetado no ano seguinte,
por dúvidas quanto aos custos e
ao roteiro, segundo pessoas à
época envolvidas. O estúdio diz
que gastou aí US$ 30 milhões.

Dali em diante, a Warner
cogitou um filme de Batman
contra Super-Homem, que seria
dirigido por Wolfgang Petersen,
de Na Linha de Fogo, mas voltou
a arquivá-lo, antes de contratar
Brett Ratner, que fez a comédia
A Hora do Rush, para um novo
filme só do Super-Homem.

Em seis meses de prepara-
ção, Ratner trabalhou com artis-
tas de efeitos visuais e designers
numa produção estimada em
mais de US$ 200 milhões, gastan-
do cerca de US$ 10 milhões. No
começo de 2003, ele foi demitido.

A Warner Bros. finalmente
acertou com Singer em 2004.
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Poucos estilos de calçado já tiveram
uma vida tão longa quanto o Converse
Chuck Taylor All Stars, os tênis de bas-
quete feitos de lona e borracha que legiões
de fãs fervorosos elevaram ao status de
ícone da rebeldia contra a última moda.

Durante quase 75 anos, a Converse
vendeu apenas dois estilos básicos de All
Stars — cano longo e cano curto — e uma
gama limitada de cores. A simplicidade
tornou-se parte de seu apelo —
especialmente entre jovens
dispostos a mostrar seu des-
prezo pelos caros tênis
esportivos e pelas modas
habituais. Às vezes as ven-
das melhoram em certos
anos, mas nunca esfriam completamen-
te, o que faz dos All Stars uma marca
valiosa e constante num ramo instável.

Recentemente, no entanto, as vendas
de All Stars têm aumentado rapidaman-
te, resultado de um revolução de marke-
ting no começo do ano que trouxe mais
de mil versões de Converses para lojas
baratas e butiques de luxo nos Estados

Unidos. O cano curto básico ainda custa
apenas US$ 35 nos EUA e pode ser acha-
do por pouco mais de R$ 70 no Brasil.
Mas agora há uma grande variedade de
modelos caros, incluindo All Stars “edi-
ção limitada” desenhados pelo costureiro
John Varvatos, que custam US$ 180.

A transformação do Converse de rebel-

de a escravo da moda é largamente o tra-
balho da Nike Inc., que controla a
Converse desde 2003. A gigante america-
na dos calçados é conhecida por sufocar
suas aquisições com o nome e o logo da
Nike. Na indústria, a estratégia tornou-se
conhecida como “beavirização” por que a
sede da Nike fica em Beaverton, Oregon. 

Mas com o Converse, a Nike está evi-

tando essa exposição. Ela abriu seus
arquivos de pesquisa e desenvolvimento
para a pequena fabricante de tênis e pôs
seu departamento de marketing à dispo-
sição da Converse. Mas não há previsão
de colocar o logo da Nike na sede da
Converse no Estado de Massachusetts,
nem mostrá-lo nos calçados da firma.

“Analisamos formas de ajudá-los
sem ser muito invasivos”, diz
Mark Parker, diretor-presidente
da Nike. A nova miríade de
estilos da Converse ecoa uma
tática que a Nike tem usado
com bastante sucesso, apelan-
do aos colecionadores aficio-
nados pelas edições limitadas
de Air Jordans e Air Force

Ones como forma de atiçar o
apetite pela marca Nike.

Parece que a jogada tem funcionado.
As vendas de calçados atléticos da
Converse atingiram US$ 400 milhões em
2005, ou 1,5% do mercado americano, o
triplo da participação que ela tinha em
2001. A fatia de mercado da Converse
ainda é bem pequena comparada com os
46% da Nike. Mas as vendas este ano já

subiram 11%, enquanto as de calçados
atléticos em geral nos EUA subiram só
8%, de acordo com a firma de consultoria
Sports One Source.

Alguns seguidores dos velhos All
Stars vêem a mão da Nike na Converse,
e não gostam. Jeremy Wineberg, geren-
te da Paliskates, uma loja de patins na
California, diz que os All Stars edições
limitadas da loja não têm o mesmo apelo
dos modelos mais antigos. “A Converse
agora ficou egoísta”, diz ele. “Por isso
eles não são mais tão legais.”

A Nike sabe dos riscos. “É um tênis
tão simbólico que tentamos ser cuidado-
sos para não exagerar”, diz Parker.

A assimilação da Converse acontece
num momento em que a Nike digere
várias outras aquisições, como a marca
de surf Hurley International e a barata
linha de basquete e roupas de ginástica
Starter, que foi renomeada Exeter
Brands. De certa forma, as vendas dos
All Stars renovados mostrarão se a
Nike consegue manobrar na faixa mais
barata do mercado de calçados esporti-
vos e em nichos específicios, onde ela
nunca se deu bem.

Nike aplica sua força de marketing à marca All Star, mas sem exagero
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CERCA DE 28.000 traba-
lhadores da GM nos

EUA, e outros 9.000 da
fabricante de autopeças
Delphi, devem aceitar uma
aposentadoria antecipada
ou demissão voluntária,
disseram sindicalistas.
Analistas disseram que
houve uma aceleração sig-
nificativa das demissões
voluntárias na montadora,
beneficiando sua perspec-
tiva financeira.

* * *

n Os EUA estão mal prepa-
rados para uma grande
interrupção da internet,
que não somente suspende-
ria o email, mas paralisa-
ria banco e outras ativida-
des que dependem cada
vez mais da rede para ope-
rar, disse um estudo da
Conferência Empresarial,
que reúne 160 grandes
empresas americanas.

* * *

n A Sony está na rota da
recuperação e conseguiu
reduzir custos e prejuízos
em sua maior divisão, a de
eletrônicos, disse a acionis-
tas Howard Stringer, o pri-
meiro diretor-presidente
não-japonês da empresa.
Ele admitiu que é preciso
mais para recuperar a
lucratividade da empresa.

n A British Airways disse
que autoridades antitruste
dos EUA e do Reino Unido
estão investigando se ela e
outras empresas aéreas
formaram um cartel para
fixar o preço de passa-
gens, e que está cooperan-
do com as investigações.

* * *

n A Nokia disse que desis-
tiu de uma joint venture
com a Sanyo para fabricar
celulares usando a tecnolo-
gia CDMA, citando um
acirramento do mercado
neste segmento desde que
a sociedade foi anunciada
em fevereiro.

* * *

n O Departamento do
Tesouro americano vem
monitorando secretamente
transferências bancárias
internacionais suspeitas
de financiar terroristas há
quase cinco anos. As infor-
mações são fornecidas ao
Tesouro pela Swift, um
consórcio internacional de
bancos, inclusive brasilei-
ros. A Swift não quis
comentar o assunto.

* * *

n O Japão viu seu superá-
vit comercial crescer 35,2%
em maio, para US$ 3,2
bilhões, o primeiro cresci-
mento em 17 meses.

I NTERNAC IONAL

ATELEVISA, do México,
disse que ainda prepa-

ra uma oferta para comprar
a rede americana de TV em
espanhol Univision, apesar
de algumas firmas a-
mericanas de participações
terem deixado seu consór-
cio por discordar do valor. A
Univision estaria querendo
US$ 12 bilhões, dizem pes-
soas a par das negociações.

* * *

■ A Argentina venderá
US$ 242 milhões em títulos
de dívida para a Vene-
zuela, levando a US$ 3
bilhões o total de títulos
argentinos comprados
pelo governo venezuelano
desde o ano passado. Envie seus comentários a: 

americas@wsj.com

■ O México planeja quitar
US$ 7 bilhões em emprésti-
mos do Banco Mundial e do
BID, para reduzir a dívida
externa, economizar juros
e preparar-se para uma
possível volatilidade do
mercado, disse o Minstério
da Fazenda mexicano.
■ O Congresso da
Colômbia autorizou o país
a tomar emprestado US$
450 milhões do Banco
Mundial e do BID.

* * *

■ A Abertis, operadora
espanhola de estradas, pla-
neja investir US$ 23 milhões
na expansão de uma estra-
da a oeste de Buenos Aires.
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O supercusto de não realizar um filme
Tentativas fracassadas de fazer o novo
‘Superman’ consumiram US$ 60 milhões

Brandon Routh em cena de  Superman, que estréia dia 28.
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POR MARC CHAMPION

E JULIANE VON REPPERT-BISMARK
THE WALL STREET JOURNAL

BRUXELAS — O comissário de comér-
cio da União Européia, Peter Mandelson,
disse que quer uma nova rodada de nego-
ciações mundiais de comércio com foco no
petróleo, com o objetivo de sujeitar o petró-
leo e o gás às mesmas “regras normais” de
outros produtos. 

Colocar o petróleo, tanto do ponto de
vista comercial quanto de investimento,
sob as mesmas regras e procedimentos da
Organização Mundial do Comércio exigiria,
entre outras coisas, que os produtores des-
sem livre acesso ao trânsito desses recur-
sos, disse Mandelson ao Wall Street
Journal. Isso incluiria a delicada questão de
quebrar o monopólio da Rússia sobre o
acesso aos seus gasodutos. 

Uma nova rodada comercial como essa
provavelmente só ocorreria daqui a alguns
anos, já que as negociações de Doha sobre
comércio de produtos agrícolas e outros
setores ainda avança com dificuldade para
a conclusão. Estender o alcance da OMC
para o petróleo também enfrentaria enor-
mes obstáculos. Os produtores possivelmen-
te veriam pouco a ganhar ao abrir redes de
distribuição para a concorrência. 

No entanto, ainda dentro das negocia-
ções de Doha, alguns países já defenderam

a extensão da cobertura da OMC para os
serviços de petróleo e gás — os produtos em
si já são cobertos — e autoridades do setor
petrolífero dizem que tem aumentado o inte-
resse em se assegurarem melhores regras.
Um alto representante da OMC disse não
ter ouvido nenhuma proposta de uma nova

rodada de negociações
na OMC centralizada
em petróleo, mas que se
ela fosse feita “recebe-
ria séria consideração”. 

Mandelson reconhe-
ce que seria difícil asse-
gurar tal acordo. Mas
ele disse que um fórum
mundial como a OMC,
onde a maioria dos inte-
ressados está na mesa
de discussões, capaz de
negociar em meio a

uma ampla gama de demandas em vários
setores, é a melhor maneira de garantir
“mudança estrutural” em áreas que os
Estados consideram fundamentais para
seus interesses. 

“O problema é que petróleo e gás são vis-
tos por quem os tem como uma questão de
segurança nacional, assim como um bem
econômico. E eles são uma fonte de força
política”, disse Mandelson. 

Segundo Fatih Birol, economista-chefe

da Agência Internacional de Energia, a
agência dos países ricos para o mercado de
petróleo, tem crescido a discussão a respei-
to de como eliminar barreiras comerciais,
devido à alta da porção exportada do petró-
leo e do gás. A AIE calcula que a fatia da
produção mundial de petróleo exportada vai
aumentar dos atuais 50% para 66% em 25
anos, enquanto o gás exportado deverá pas-
sar de 18% para 33%. 

O crescimento reflete, principalmente,
que a produção de petróleo e gás nos países
consumidores do mundo industrializado
está caindo, o que significa que eles preci-
sam importar mais petróleo dos produtores
do Oriente Médio, da Rússia e da
Venezuela. “O comércio mais liberado,
como sempre, vai dar mais poder ao consu-
midor”, disse Birol. 

Para atrair os produtores a um pacto,
Mandelson sugere oferecer-lhes mais
garantias. Os produtores seriam beneficia-
dos por um fluxo mais livre de capital para
investimento e redução do protecionismo
em países consumidores, o que lhes permi-
tiria adquirir ativos lá, disse Birol.

Mas alguns grandes produtores, como a
Rússia, nem estão ainda na OMC, e tentati-
vas de garantir os mesmos acordos em
outros fóruns não deram muito certo. 

—Chip Cummins, Scott Miller
e Bhushan Bahree colaboraram neste artigo.

Comissário europeu quer mais abertura
no comércio internacional de petróleo

Peter Mandelson
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