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A CELEBRIDADE MORTA QUE MAIS GERA LUCRO

LARRY KING: Por que não?

Em 2005, a EPE faturou 45 milhões de dólares com o nome Elvis. Com esta
marca o Rei ficou em primeiro lugar na tabela Forbes das “Celebridades
mortas que mais faturam no planeta”. Este valor em reais fica em torno
dos R$ 103 milhões. Em 2005 era o quinto ano consecutivo em que Elvis
liderava a lista da Forbes. O cartunista e criador do personagem Snoopy,
Charles Schulz, que morreu em 2000, ficou em segundo lugar com US$ 35
milhões (cerca de R$ 80,1 milhões). O ex-beatle John Lennon, morto em
1980, ficou com o terceiro lugar, gerando US$ 22 milhões (cerca de R$ 50,4
milhões) em direitos autorais, enquanto o artista plástico Andy Warhol
(1928-1987) ficou em quarto, depois de ter gerado US$ 16 milhões (cerca de
R$ 36,6 milhões). Naquele ano, diversos singles de Elvis foram relançados
na Grã-Bretanha, o que teria ajudado a garantir seu lugar no topo da lista da
Forbes. Muitos artistas atuais nunca alcançaram esta marca mesmo estando
vivos e fazendo shows! No ano seguinte (2006) Elvis perdeu para Kurt
Cobain, o vocalista do Nirvana que cometeu suicídio. Mas em 2007 quando
completou os 30 anos da morte de Elvis, o Rei voltou a liderar o ranking
das celebridades mortas que mais faturam. Desta vez Elvis teve um lucro
ainda maior do que 2005, alcançando a marca dos 50 milhões de dólares!

PRISCILLA PRESLEY: Bem, eu estou com uma pessoa já a cerca de 18
anos. E nós estamos bem assim. Ele é uma pessoa muito forte, uma "Pedra
de Gibraltar" e ele, ele é meu confidente.
LARRY KING: O que ele faz?
PRISCILLA PRESLEY: Atualmente ele trabalha com tecnologia para a
indústria da música.
LARRY KING: Você já quis ter outro filho?
PRISCILLA PRESLEY: Eu tenho outro filho. Tenho um menino.
LARRY KING: Você tem?
PRISCILLA PRESLEY: Sim.
LARRY KING: Um pequeno.

Os 18 Singles que
foram relançados
em 2005. Sucesso!

Elvis nem mesmo vivo tinha esta fortuna em suas
mãos. A tecnologia ajudou levar sua obra com
mais velocidade e abrangência. O resultado não
poderia ter sido diferente, a celebridade falecida de
maior êxito financeiro hoje em dia. O fenômeno
Elvis não fica limitado somente ao dinheiro que
gera até hoje à EPE. Milhares de pessoas
sobrevivem e ganham fortunas em cima de seu
nome. Existem milhares de covers espalhados
pelo mundo que vivem como celebridades levando
uma vida abastada. Lojas que vendem souvenirs,
fã clubes, revistas, livros também geram suas
verbas com a obra de Elvis. Quando Elvis se foi
em 1977 tinha em caixa apenas um milhão de
dólares em caixa. Não que estivesse pobre, mas
sua fortuna praticamente era distribuída às
pessoas que viviam ao seu redor. Elvis não tinha a
menor preocupação em juntar dinheiro, mas em
deixar as pessoas felizes ao seu redor. Afinal
dinheiro para quem é Elvis Presley, era fácil de se
conseguir. Bastava cantar ou aparecer num filme!
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PRISCILLA PRESLEY: Bem, não é um "menininho", ele já vai fazer 16
anos... o que é muito triste!
LARRY KING: É estranho o fato de que um filho tenha toda a atenção do
mundo, da mídia – e o outro filho não?
PRISCILLA PRESLEY: Bem, o meu filho – nosso filho não quer nenhuma
atenção, ele é justamente o oposto. Você sabe, ele está atravessando a
adolescência agora… Ele não gosta de ser rotulado… ele é contra qualquer
coisa que...
LARRY KING: Oh, ele é...
PRISCILLA PRESLEY: Oh, sim ele é muito rebelde. Então isto tudo é novo
para mim... Bem, de fato, isto não é tão novo assim... minha filha foi da
mesma forma também. A novidade é que agora é um filho, não uma filha...
LARRY KING: Agora vamos falar sobre o passado um pouco. Você era
muito jovem quando você e Elvis se conheceram. Quantos anos você tinha?
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