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VIDA DE PAPARAZZO
A vida de um paparazzo não é sempre glamour
e glória. É uma profissão que exige muita dedicação e esforço. O “fotógrafo de celebridades” não
fica rodeado de lindas celebridades o tempo todo
bebendo champanhe... Ele fica à espreita em cima
de árvores por horas. Fica de tocaia dentro do carro
por dias — sem poder ao menos ir ao banheiro ou
fazer uma refeição decente. E, invariavelmente, ele
apanha por aí e se mete em enrascadas.
Mas, mesmo assim, amo minha profissão.
E decidi desvelar muito da atmosfera de mistério
que envolve a vida de um paparazzo — que pode
não ser tão glamorosa, mas, com certeza, tem muita emoção e adrenalina —, além de revelar muitas
das histórias incríveis e das confusões malucas que
passei nos anos em que venho correndo atrás dos
famosos de Hollywood por um clique exclusivo e
“bombástico”.
Para isso, é preciso voltar um pouco no tempo... Quando eu ainda não era um paparazzo, e sim
apenas um moleque meio sem rumo; quando eu
não vivia em Hollywood. Aliás, estava bem longe de
lá, pegando onda no litoral de São Paulo. Será uma
loucura escrever tudo o que aconteceu comigo nos
últimos dez anos da minha vida!
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A CORRIDA A HOLLYWOOD
Meu nome é Maximiliano Rodrigues Lopes Júnior e, hoje, tenho 31
anos. Moro na Califórnia, Estados Unidos. Dez anos atrás, eu estudava Fisioterapia no campus do Guarujá da Universidade de Ribeirão Preto quando
o meu pai, Xaxá, me ligou e disse: “Filho, hoje à noite vamos jantar juntos
para tratar de um assunto muito importante”. Quando eu cheguei em casa
para o jantar, minha família estava toda reunida. Estávamos eu, minha irmã,
meu pai e minha mãe. Meu pai foi logo falando: “Quando eu dei aulas de
futebol nos Estados Unidos, contratei um advogado, na tentativa de tirar o
Green Card para toda a família”.
Meu pai foi jogador de futebol profissional durante boa parte da sua
vida e, depois, se tornou técnico de futebol, dando aulas em vários clubes. Ele
passou dois anos na Califórnia, treinando as categorias de base dos clubes.
Fazia um sucesso incrível e todos lhe diziam que ele deveria se mudar definitivamente para lá. Foi por isso que ele contratou um advogado. Porém, veio
esperar a resposta no Brasil, pois não conseguia mais viver longe da família.
Naquele jantar, meu pai explicou que o advogado norte-americano havia
ligado para dizer que, se ele tirasse o Green Card depois que eu completasse
21 anos, eu não teria mais direito à documentação legal para morar com minha
família nos Estados Unidos. E eu faria 21 anos em duas semanas! Por isso, meu
pai resolveu acelerar o processo de retirada do Green Card.
Eu levei o maior susto, pois não sabia nada sobre aquilo e não estava
esperando por uma mudança. Meu pai perguntou: “Você está preparado para
morar na Califórnia?” Eu imaginava que lá deveria ser um lugar sensacional,
pelos filmes e fotos que já tinha visto, mas como eu faria com meu curso na universidade? Meu pai respondeu que não deveríamos perder aquela oportunidade
de viver nos Estados Unidos e que, se não desse certo, voltaríamos para o Brasil.
Foi a maior correria com os papéis e a documentação de todos. Eu, meu
pai e minha mãe, então, partimos para o consulado norte-americano, no Rio de
Janeiro, para fazermos as entrevistas. Quando chegamos ao Rio, estávamos muito nervosos e ansiosos com a entrevista, queríamos nos sair bem. Lembro-me
de que, quando chegamos ao consulado, eles nos colocaram em uma sala escura,
que só tinha uma janela. De repente, apareceu um rapaz de óculos e disse:
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— Senhor Maximiliano?
— Sim – respondeu meu pai.
— O senhor jogou bola profissionalmente no Brasil e pelo mundo?
— Sim – respondeu meu pai.
— O senhor é um homem de sorte. Até hoje, nós só havíamos dado
o Green Card pelo futebol ao Pelé. O senhor vai ser o segundo a tirar a
documentação por causa desse esporte. Meus parabéns! Welcome to America!
Aquilo foi uma forte sensação de vitória para os meus pais, e ficamos superfelizes de saber que poderíamos viver legalmente nos Estados
Unidos. Como eu estava prestes a fazer aniversário, o rapaz explicou que,
se eu estivesse no Brasil com 21 anos, perderia o direito ao Green Card.
Ele me aconselhou a ir o mais rápido possível para os Estados Unidos.
Quando ouvi aquilo, saí (literalmente) correndo: “Bora mãe, bora pai!”
Tranquei a matrícula na faculdade e comprei a passagem para dali a três
dias. Foi uma loucura, tive apenas 72 horas para arrumar as minhas coisas
e partir para a Califórnia.

Meu pai, Xaxá, no tempo em
que era jogador de futebol.
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O CALIFORNIA DREAM VIROU UM PESADELO
Quando enfim chegou o tão esperado dia de viajar para os Estados
Unidos, eu estava muito nervoso porque tinha um problema muito sério:
eu não falava inglês. Eu simplesmente não falava, lia nem escrevia nada em
inglês. Absolutamente nada. Viajamos, eu e meu pai. Minha mãe teve que
ficar no Brasil mais um ano para se aposentar; e minha irmã já tinha 25
anos, portanto não teve direito ao Green Card como dependente do meu
pai. Chegamos à Califórnia, e eu fiquei completamente deslumbrado. Era
tudo maravilhoso: as ruas limpas, os carros incríveis, as casas lindas e sem
muros para cercá-las, além das praias fantásticas, com altas ondas! Ficamos
hospedados na casa de uns amigos do meu pai que nos ajudaram bastante
na “captura” do Green Card.
Estava tudo perfeito até o meu pai começar a ligar para os clubes de
futebol avisando que estava de volta aos Estados Unidos. Então, veio a má notícia: os clubes de futebol estavam quebrados, com problemas financeiros, e os
pais das crianças estavam querendo aulas de futebol de graça, não aceitavam
pagar por elas. Isso caiu como uma bomba na cabeça do meu pai. Ele sempre
dizia que na Califórnia tinha muito trabalho, que sempre estavam precisando
de treinadores de futebol. Nós estávamos com pouco dinheiro e morando de
favor. Não era uma situação nada boa. Os dias e as semanas foram passando
e as notícias a respeito de trabalho só pioravam. Eu via meu pai estressado e
nervoso. Para ele, o que era um sonho, tinha virado um pesadelo!
Naquele momento, eu disse: “Calma pai, a gente não batalhou tanto por esse Green Card para chegar aqui e ir embora”. Mas ele estava
desesperado, pensava nas mil oportunidades de trabalho que teve antes
nos Estados Unidos e que não existiam mais. Ele se lamentava de ter me
tirado do Brasil, de eu ter parado a faculdade e ter deixado de apostar no
meu futuro em troca de nada. Não tínhamos dinheiro, trabalho nem casa.
Foi uma época difícil. Nosso inglês era muito ruim, o que dificultava para
conseguir trabalho. Como a falta do inglês estava atrapalhando muito, resolvi
tomar uma atitude: arranjei uma bicicleta emprestada, entrei em uma escola
de inglês e fui procurar trabalho. Até que, um dia, tive a ideia de pegar um
carro emprestado e ir para Beverly Hills. Imaginei que, como em Beverly
Hills só tem gente rica, lá eu iria arranjar trabalho. Minha sorte é que na
Califórnia se fala muito espanhol. Não que eu soubesse falar espanhol
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A vida de um paparazzo não é fácil como se imagina.

também... Mas usei meu “portunhol” para me comunicar. Quando cheguei em Beverly Hills, dei de cara com o Beverly Hills Hotel, na Sunset
Boulevard. Ele é lindo e enorme. Então, entrei na área reservada para os
carros, circulei por lá e logo avistei um valet. Perguntei ao manobrista:
“Amigo, donde yo arrumo trabalho?” Ele me perguntou o que eu fazia,
e respondi: “Qualquer coisa!”. E, então, ele me arrumou um emprego de
manobrista também, pois o hotel estava com vagas abertas.
Era o que precisávamos para o nosso recomeço! Tive sorte e, enfim, comecei a ajudar o meu pai. Aos poucos, ele foi conseguindo voltar a
dar aulas de futebol e pudemos sobreviver em um dos estados mais caros
dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, fui ganhando mais horas de
trabalho e mais dinheiro. Também fazia bicos: ralei na construção civil, fiz
sucos em uma loja especializada, instalei televisão a cabo e trabalhei em um
escritório, ajudando na parte administrativa. Então, o meu pai e eu alugamos
um apartamento só para a nossa família.
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NUM CLIQUE: DE MANOBRISTA A PAPARAZZO
Até que, um dia, quando eu estava trabalhando no hotel, vi uma celebridade descendo do carro. Era a Paris Hilton e, atrás dela, vinham mais
três carros com paparazzi. Eu olhei aqueles homens batendo fotos de uma
pessoa no meio da rua e pensei: “O que é que esses loucos estão fazendo?”
Achei muito estranho. Alguns dias depois, fui surfar em El Porto, em Manhattan Beach e, quando eu estava dentro da água, um rapaz cabeludo veio me
dizer que tinha me visto trabalhando no hotel. Logo o identifiquei como um
dos caras que estavam correndo atrás da Paris Hilton para tirar fotos dela. Ele
era um paparazzo. Seu nome era Ismael, íamos surfar quase todos os dias, e
Ismael passou a ser o meu melhor amigo nos Estados Unidos. Todas as vezes
que eu via alguma celebridade no Beverly Hills Hotel, eu passava a informação
para ele, que, como agradecimento, me dava uma gorjeta.
Um dia, quando fui surfar com Ismael, ele me ofereceu um trabalho.
Queria que eu fizesse parte do novo time de paparazzi que ele estava formando em Hollywood. Na hora, eu não soube o que responder: eu estava
bem no meu emprego e ainda tinha que garantir que conseguiria ajudar em
casa. Fiquei confuso, em dúvida se essa era uma aposta certeira ou não, afinal, há dez anos, ser paparazzo não é o que é ser hoje; essa profissão ainda
não era conhecida. O Ismael foi, então, até a minha casa conversar com
o meu pai e explicar como era o trabalho. Como não entendíamos nada
daquele negócio, meu pai apenas dava risada, achando que aquilo era, ao
mesmo tempo, algo engraçado e maluco. Aquela parecia uma história muito
estranha: ganhar dinheiro para bater fotos de gente na rua!
O Ismael explicou que existem duas maneiras de ser paparazzo. Você
pode ser o que eles chamam de “staff ”, ou seja, funcionário da agência de
fotografias, que ganha salário fixo e bônus. Se tiver uma grande história,
uma foto boa, ganha mais bônus; se for pequena, ganha menos. Ou pode
ser freelancer e ganhar 70% do valor da fotografia vendida. Quando a foto
é exclusiva, vale mais porque você é o único fotógrafo que a fez; quando
tiverem outros paparazzi e outras agências com a mesma imagem, o valor da
foto cai. Ao final da conversa com meu pai, já estava tudo acertado. Ismael
me levou imediatamente a uma loja para comprarmos a câmera profissional
mais barata do mercado, a 20D. Tive que me adaptar ao trabalho de paparazzo, que, entre outras coisas, consiste em ficar de oito a doze horas por
13
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dia dentro do carro. Aprendi também alguns truques, como levar uma bolsa
para, quando sair do carro, deixar a câmera escondida até a celebridade aparecer e você começar a tirar as fotos. Pode acontecer de uma pessoa ligada à
celebridade perceber que você é paparazzo, avisar o artista e ele se esconder,
ou até mesmo chamar um amigo que também é paparazzo e você perder a
exclusividade. Também é importante levar água e comida, porque, muitas
vezes, não há tempo para comprar o que comer. Outra dica importante é
sempre deixar dentro do carro copos descartáveis para fazer xixi na hora do
aperto. Vida de paparazzo não é fácil.

ESCOLA DE PAPARAZZO
Na minha primeira experiência como paparazzo, o Ismael me levou até a
casa da Nicole Richie, em West Hollywood, e disse: “Ela dirige um jipe da Mercedes preto e sem placa. Ela sai todo dia e permite que tirem fotos dela, então,
é fácil aprender o trabalho de paparazzo com ela”. Eu fiquei supernervoso na
frente da casa esperando. Ismael só havia me dado umas poucas dicas de como
usar a câmera, ele tinha me dito rapidamente mais ou menos assim: “Você usa a
câmera de dia ‘assim’ e à noite, ‘assado’”. Ponto. Sem grandes detalhes.
Jamais vou esquecer quando vi o carro da Nicole Richie saindo de casa.
Bateu uma adrenalina imensa e já saí colado no carro dela. Ela dirigiu por dez
minutos e parou em uma loja de sucos. Saí correndo com a câmera na mão e fiquei esperando do lado do carro dela. Quando ela desceu do carro, eu já comecei
a tirar as fotos na cara dela — clique, clique, clique — até ela entrar na loja. Saí

As socialites Nicole Richie e Paris Hilton.
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correndo, superfeliz, liguei para o Ismael e disse: “Peguei! Peguei!” “Parabéns,
agora você é um paparazzo de Hollywood!”, foi a resposta dele. Para mim, foi
uma sensação muito boa de dever cumprido! Fiquei várias semanas atrás da Nicole Richie, “até enjoar da cara dela”. Então, fui trabalhar na história de outros
famosos, como Lindsay Lohan, Paris Hilton, Kristin Cavallari e mais celebridades
que saíam de casa todos os dias e que não tinham seguranças — era muito fácil
fazer fotos delas. Fui aprendendo, cada vez mais, a ser um paparazzo profissional.

No começo, fiz fotos de celebridades que não tinham seguranças.
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10 REGRAS DE OURO DE TODO PAPARAZZO
Era importante também que eu aprendesse os cuidados que deveria
ter ao seguir uma celebridade, respeitando seu espaço e, principalmente, que
é muito importante manter a calma, não se apavorar. Aprendi que ser um
paparazzo não é só fazer fotos, existem outros fatores importantes no dia a
dia da profissão. As regras de ouro de um paparazzo são:

1. Deixar sempre o equipamento montado e carregado;
2. Ter um cartão para gravar as fotos e fazer um backup;
3. Ter um computador sempre consigo para guardar as fotos e poder enviá-las (eu uso um Mac, como a maioria dos paparazzi, e trabalho as fotos
no programa iPhoto);
4. Ter conexão à internet o tempo todo, não importa o local ou o horário;
5. Ter um carro que seja páreo na perseguição às celebridades;
6. Manter o tanque de gasolina sempre cheio;
7. Guardar um copo vazio no carro para fazer xixi na hora do aperto;
8. Levar sempre alguma coisa para comer e para beber;
9. Ter uma escada no porta-malas;
10. Ter muito cuidado no trânsito e sempre ficar de olho na polícia, que
parece não gostar muito de paparazzi e está sempre louca para nos multar.
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HONESTIDADE E CONFIANÇA
Hoje em dia, o paparazzo faz as fotos e manda para a sua agência,
ou para alguma agência que já tenha algum contato. Na agência, um funcionário edita a foto e ela é vendida para as revistas e outros meios de
comunicação. Nessa indústria, existem vários tipos de agências, por isso,
um paparazzo tem que ter cuidado e procurar uma agência de confiança.
Estando nesse mercado há anos, já escutei histórias de paparazzi furiosos, pois a agência queria roubá-los na hora de mostrar por quanto uma
determinada foto foi vendida. A agência pode dizer que vendeu uma foto por
quinhentos dólares e, na verdade, ter vendido por dois mil e quinhentos. Elas
só mostram um papel dizendo qual o valor da foto, e esse papel pode muito
bem ser manipulado por uma pessoa não muito honesta. A melhor dica é criar
uma amizade e conquistar um espaço de respeito em uma só agência, assim
você também recebe as melhores informações possíveis. Eu fiz dessa maneira
e já estou há dez anos trabalhando na mesma agência, a X17 Agency.
Desde o começo estabeleci uma rotina: acordo cedo, olho os blogs
de notícias de celebridades e vejo se tem algum escândalo ou uma notícia
nova sobre algo que já estava rolando. Sempre tem alguma nova notícia,
tem sempre alguém que foi preso, que bateu o carro, que está grávida, que
perdeu o namorado, ou tudo isso junto; sempre se formou um novo casal,
alguém morreu ou foi pego usando drogas ou brigando na balada... É
impressionante como toda semana estoura uma bomba ou alguma notícia
que renda algum trabalho para os paparazzi. Em paralelo a isso, quando
“The Boss” recebe uma informação quente de onde a celebridade está, ele
me passa na hora: seja em restaurante, shopping, praia, parque, festa, casa
de amigos ou até no cabeleireiro, ele sabe que eu vou atrás e faço a foto,
dando a exclusiva que só ele irá comercializar.
Mas, assim como existem agências não muito honestas, alguns paparazzi pegam a informação com uma pessoa de uma agência, fazem a foto
e, além de vender para a agência que deu a informação, vendem para outra
agência — o que chamamos no nosso meio de “double deep” —, criando o maior tumulto e fazendo com que a foto acabe perdendo seu valor
de exclusiva. O double deep já virou “moda” entre vários paparazzi: eles
fazem um monte de fotos da celebridade e espalham por várias agências,
na ânsia de tentar ganhar mais dinheiro. Mas isso não é bacana. Vale mais
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ser fiel e ligeiro: como a competição no mundo dos paparazzi está muito
grande, a peça-chave nesse negócio é a velocidade de mandar a foto para
as agências. Quem manda a foto primeiro tem mais chance de vendê-la
por um preço maior. Além disso, é importante fazer isso com uma só
agência, que passará a confiar em você e no seu trabalho e também dará a
você benefícios e privilégios.
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